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Határ ozati jav asIat a bizottság szćlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|óteriesztés mestáľsv a|ását,

Tĺsztelt Képvĺselő.testiilet!

Előzmény
A Taľsadalmi Megújulás opeľatív Program keretében jelent meg a TAMOP-5.5.1.B-II|2.
kódjelű pá\yźzat a családhoz, a gyerÍnekekhez, a gyeľmekváI|aláshoz kapcsolódó taľsadalmi
viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció
megvalósítása érdekében.

A páiyázat fő célja az országos szemléletváltás elómozďítása a családi szféra társadalmi
jelentőségével kapcsolatban, integĺált szol'gáLtatások nyújtásźxal a fiatal gyermekes csaláđok
támogatása kis közösségi kezdeményezések, például ún. ,,családi erőforrás központok''
|étrehozása útjĺín. A családok ktizötti szolidaritás erősítése, a haľmonikus családi élet és a
gyerekvállalás fontosságanak tudatosítása családbarát jellegű szeweződése, szolgáltatások
ttmo gatásźn keľe s ztül.

A páůyázat célcsoportja: Bárme|y, a pľojekt megvalósítási teruletén élő személy, aki a
pá|yaző által nyújtott, a projekt céIjaihozigazođő szo|gáItatást igénybe kívánja venni. Kiemelt
célcsoporti köľ: az adott ptiyáző tevékenységi teľĹiletén élő gyermekes szülők,
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házasságkötésre, gyeľmekvállalásľa késztilő párok, a gyermekváIlalás utźtn a muĺkaerőpiacra
visszatérni kívanó anyák és apák, a társkeresés és a felelős páľkapcsolati magataftás iľánt
érdeklődő fiatalok.

A pá,Jyázat benyújtásának határĺdeje: eľedetileg 20II. szeptember 15-ig, amely
meghosszabbításľa került, tekintettel aÍra) hogy a kitöltő program a
www.uj szechen}'iterv. gov. hu honlapra mé g nem keľĹilt fel.
A páůyá'zoólk köre: azon civil szervezetek nyrijthatnak be páIyazatot, melyek 2009. december
3|. e|őtti, jogerős bírósági nyilvźntartásba vételi végzéssel ręndelkeznek, tovtlbbá éves
bevételtik 2010-ben az ígényeIt támogatási összeg legalább 20%-át eléľte. További feltétel,
hogy a pá|ytző igazolni tudja, hogy az áIta|a megjelölt mfü<jdési teľületen apźl|yázat beadását
mege|őzóen legalább 1 éven kęľęsztiil a projekt cé|jźthoz kapcsolódó jellegű, al.lhoz hasonló
tevékenys é get v é gzett.

KéreIem
A 2008. évben alapított Aľs Sacľa A|apít:łány (székhely címe |026 Budapest Toľoczkó u.28.
2lI,, Fővaľosi Bíróság határozat száma: 6017612008.4., országos nyilvantaľtási
száma:I555l2008., ađőszáma: l8I30779-l-4I, az alapítvány képviselője: Dragonics Máľta)
,,Egészséges család _ egészséges taľsadalom'' címmel a kiírt pá|ytnaton ńsń. kíván venni.
Ennek érdekében tźtmogatásta iranyuló kérelemmel foľdult a Jőzsefvátosi onkormźnyzat felé
ugyanis a pá|yźnat megvalósításanak helyszínéül Józsefuárost választották. A döntés
e|őzménye, hogy a Józsefuárosi Szent József Római Katolikus Plébániával szoľos
munkakapcsolatban állnak, így a VIII. kerület életébe folyamatos és aktív betekintéssel
rendelkeznek.

Az A|apítvány az Önkormányzat tészére megküldte a páIyźzatban meghatźrozott YIII.
kerĹiletre vonatkozó pľogramteľvét, a megvalósíthatósági tanulmányt (melléklet).

A PáIyázati Felhívás C.I.2.3. pontja értelmében az e|bíráLásáná| előnyt jelent, ha a
páIyázatban bemutatott cél megvalósulását a települési önkoľmányzat képviselő testülete is
támogatja.

Aĺs Sacra Alapítvány nyilatkozott aľľa vonatkozőan, hogy a Jőzsefvárosi onkormźnyzattő|
sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást nem váĺ, a páLyázat megvalósításanak és
fenntaľtásĺínak iđőszakában a nyilvános adatok elérésén és esetleges szakmai
segítségnyújtáson kívül mást nem igénye|. A pá|yázatbarl biĺosítandó 5 éves fennmaľađást
saját hatáskdľben oldják meg, a feladatellátásra alkalmas helyiséget a Józsefuárosi Plébániától
bérelik.

Pénzíigyi, költs égletési hatds
A Képviselő-testiilet támogatásĺĺnak sem közvetett sem közvetlen pénzügyi, kĺiltségvetési
hatása nincs.

Szakmai javaslat
Tekintettel alľa, hogy az Aľs Sacľa Alapítvany páIyźnaton tĺjrténő részvételének támogatása
anyagi terhet nem ró az önkoľmányzatra, továbbá, hogy az Alapítvany célja, hogy a VIII.
kerĹiletben kiváIasztott célcsopoľt tagsai részére közösségépítő progľamokat, konkrét
segítségnýjtást, tanácsadéstbinosítson, kĺizben megismeľtesse az tinkéntesség értékét is, és
helyi kisközösségek létľejcittét erosítse, ezért javaslom a pźůyázaton va|ő részvételfü elvi
támogatásźú.

A helyi tinkoľmányzatokőI szóló 1990. évi LXV. torvény 8. $ (1) bekezdése szetint a
teleptilési önkoľmanyzat fe|ađata a helyi közszolgźitatások köľében különösen: a gyeľmek és



ifiúsági feladatokľól való gondoskođás; a kĺizösségi tét biztosítása; közművelődési,
érvényesítésének biztosítása.

Ké ľem az a|áhbi hztár ozati j ava s la t elfo gad á s át.

HłrÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy elvi támogatást nyĘt az Aľs Sacra Alapítvany részétę a
TAMOP.5.5.1.B-1Il2 kőđszámípá|yázaton részvételhez, me|yhez pérube|í és természetbeni
támogatással nem járu| hozzá.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: 201I. december 01.

A dtintés végľehajtásáúvégző szewezeti egység: Humánszolgóltatási Ügłosztály Szociális
Iroda

Budapest, 2011. november 1 7.
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Projektjéhez

A projektek az Európai Unió támogatásáva|, az Európaĺ Szociá|is
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Bevezető

Egy Iakókozösség é|etképességét, vaIamint é|etközösségének minőségét elsőrendűen annak
ku|túrája határozza meg. A mindennapi élet ku|túrája képezi azt az erőt, ami |étrehozta, é|etben
tartja és működteti. A |akó- és életközösség fenntartó ereje maga a kultúra, ami mindent áthat a
|egkisebb sejttő| a |egbonyo|u|tabb há|ózatokig. Hiszen, ha csak az emberi szervezet egészségének
megőrzéséhez szÜkséges táp|á|kozási kultúrára Vagy ö|tözkodési kultúrára gondo|unk, kiderÜ|,
hogy mindezek a közvetlen fizikai fe|téte|ek összefÜggésben ál|nak o|yan mentá|is vagy sze||emi
minőségekkeI is, mint pé|dáuI a viseIkedési-, közlekedési. Va9y társalgási kultúra, vaIamint
párkapcso|ati és gyermekneve|ési ku|túra.

Je|en tantlImány afővárosra és azon he|ÍiI a VTTI' kerÍi|etre, lĺizsefuárosra terjeĺt ki, hiszen a város
he|yzete nem kÜ|öníthető e| a kerĺi|et heĺyzetétő|, egymásra hatással vannak.

A megvalósíthatóságĺ tanu|mány cé|ja a Közép-magyarországi régió, Budapest és Józsefuáros
helyzetének bemutatása, kÜlönös tekintetteI a fiataIokra, fiataI feInőttekre, és minden oIyan
szeméĺyre, aki a projekt á|ta| nyújtott szo|gáltatásokat igénybe venné. Többek között gyermekes
szÜ|őkre, házasságkötésre, gyermekvá||a|ásra készü|ő párokra, a gyermekvá||a|ás után a
munkaerőpiacra visszatérni kívánó anyákra és apákra, a társkeresés és a fe|e|ős párkapcso|atĺ
magataftás iránt érdek|ődő fiata|okra, és más, párkapcso|ati, házassági és egyéb csa|ádi Ügyekben
tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyekre.

A számszerű adatok forrása a KSH nyi|vános adatok, továbbá népszám|á|ási adatok, és csak
néhány esetben becsÜ|t adatok. A tanu|mány kitér a demográfiai je||emzőkre, az egészségugyi
he|yzetre, az isko|ázottságra, a gyermekvéde|emre, va|amint munkané|kü|iségi adatokra, továbbá
kitérünk a közösségformálásra, az oktatásra, me|yekbő| egyÜttesen képet kaphatunk a
cé|csoportró|.

Az Ars Sacra Alapítvány cé|ja, hogy magas művészeti színvona|ú és térítésmentes ku|turá|is
programsorozataiva| minden szépre, jóra fogékony ember számára biztosítsa annak |ehetőségét,
hogy értékvesztett világunkban a művészeteken átszűrődő remény, a bennÜk rej|ő szépség
segítségéve| tekintetét, szívét, |e|két fe|emelve köze|ebb kerÜ|jön az igazsághoz, a va|ódi
éftékekhez. Ennek sze||emében szervez rendszeresen programokat és eseményeket.

Je|en projektte| e|sősorban az itjúsági, és fiata| fe|nőtt korosztály számára kíván jobb é|etet,
é|etminőséget, Iehetőségeket, képzést kíná|ni. Mindezt úgv kívánja megva|ósítanĺ, hogy a
hátrányos he|yzetű gyermekek és fiata|ok társadalmi szocia|izációját, az érte|miségképzést, a
fiata|ok közösségi é|etének fejlesztését, a he|yi közé|etbe va|ó bekapcso|ódásuk e|ősegítését, a
fiatalok tehetséggondozását, a szociá|isan rászoru|ó fiatalok segítését tűzte ki cé|jáu|.

Az aIapítvány tevékenységeit továbbfejĺesztve komp|ex tevékenységeket biztosít az A|apítvány á|taI
bevont célcsopoľtoknak, iĺ|etve cé|ja, hogy programjai i||eszkedjenek a helyi, regionális fej|esztésĺ
programok cé|kitűzéseihez. Éppen ezért az A|apítvány tevékenységeit fo|yamatosan bővíti,
kĺegészíti kÜ|önboző ĺnformációs eszkozökke|, szemlé|etformá|ássa|, tájékoztatással, programokka|,
képzésseI számos terÜ|eten.

Je|en megva|ósíthatósági tanu|mány cé|ja egy számszerű adatokka| a|átámasztott, |ényegretörő
he|yzet- és szÜkség|etfe|tárás, e|emzés, valamint az ezeken a|apu|ó szakmai program|eírás, meĺy
megaIapozza a projekt szÜkségességét, a vá||a|t cé|ok te|jesíthetőségét.



I. Általános és konkrét célok bemutatása
A|apítványunk Iegfőbb cé|ja, hogy a művészeten keresztÜ| va|ódi értékeket kozvetítsen a
társada|om fe|é, felhívja a figye|met nem csak a tárgyiasu|t művészet, hanem az amögött rej|ő
emberi |é|ek szépségeire is. Cé|unk a miné| szé|esebb körű és minőségi szo|gá|tatás nyújtása a a
fővárosban és környékén é|ők számára.

Pá|yázatunk fő cé|ja a szem|é|etvá|tás e|őmozdítása, a családi mag erősítése, a csa|ádi szféra
társada|mi je|entőségének növelése. Cé|unk a projektrink során integrá|t szo|gá|tatások nyújtása a
fiataI gyermekes családok számára, kis közösségi kezdeményezések |étrehozásáva|. Integrá|t
szolgá|tatásaink egyesítik a foglaIkoztatási, a csa|ádi, a szu|ői és egészségfej|esztési
szoIgá|tatásokat és az innovatív eszközöket.

További céljaink között szerepe| a gyakor|ati szo|gá|tatások nyújtása, mĺnt a gyermekvál|a|ás és
munkavá|lalás osszeegyeztetését segítő szoIgá|tatások (komplex szoIgá|tatások), valamint a családi
é|etre neve|ésse| kapcsolatos képzések, tréningek, informá|is tanulás, interaktív fejIesztések.

A|apvető cé|unk, a csa|ádhozt a gYermekekhez, a gyermekvá||a|áshoz kapcso|ódó társadalmi
viszonyu|ás javítása érdekében egyérte|mű Üzenetünk e|juttatása a kerÜ|etben é|őkhöz, hogy az
anyagi támogatás me|lett egyéb eszközök is rende|kezésre á||janak, amelyek támogatják a
csa|ádaIapításra való fe|készÜ|ést, a csa|ádi é|etre, a gyermekvá||a|ásra va|ó e|szánás fo|yamatát.

Céljaink ľövid távon

A projekt során o|yan, a csa|ádokat támogató gyakorlati szo|gáltatásokat kívánunk nyújtani,
me|yek a he|yi közösség tagjainak önkéntes, szervezett egyÜttműködése á|tal ĺehetővé teszik a
munkaidő a|atti vagy más fontos okbó| szÜkségessé vá|ó gyermekfe|Ügye|et megfe|e|ő mego|dását,
és ezze| e|ősegítiuk a csa|ádi teendők me||etti könnyebb munkavá||alást és Ügyintézést'

Ezen szo|gá|tatásaink segítik az összefogást a csa|ádok kozérzetének és jó|étének javítása
érdekében, és e|ősegítik a friss, a gyakor|atban legjobban hasznosítható információk gyors
cseréjét, me|ynek kapcsán a gyermekes csa|ádok, szrilők átadhatják egymásnak tapaszta|ataikat,
ismereteiket, il|etve szervezett formában hozzájuthatnak a csa|áda|apítássa| és gyermekneve|ésse|
kapcsoIatos fontos információkhoz.

További elengedhetet|en cé|unk a gyermekvá||a|ás és munkavál|a|ás összeegyeztetését segítő
szo|gá|atok (komp|ex szo|gá|tatások) megszervezése, kia|akítása, hiszen a mai rohanó vi|ágban
nem mego|dható, hogy a szÜlők gyermekeikke| hosszú távon otthon maradhassanak. Í9y számos
csa|ádban komo|y prob|émát jeIent az összeegyeztethetőség hiánya, ezért erre szeretnénk
megoIdási javasIatokat, ötIeteket, tanácsokat nyújtani a cé|csoportnak' Ezen be|Ü| kiemeIt
figyelmet fordítunk a gyermekvá||alás után munkaerőpiacra visszatérni kívánó nőkre - ritkább
esetben férfiakra -, akiknek komp|ex, innovatív, hosszú távú szo|gá|tatásokat nyújtunk, me|yek
során szemé|yre szabott segítséget, tanácsot adunk az e|he|yezkedéshez, a kereséstől a

munkavá||a|ásig, il|etve később a munkahe|yi és csa|ádi teendők összehango|ásának könnyebb
megva |ósítá sához, összeegyeztethetőségéhez.

Mindemel|ett nagy hangsúlyt fordítunk a csa|ádi életre neve|és e|ősegítésére, a házasságga|, a

hosszú távú párkapcso|ati e|köte|eződésse| és a gyermekvá||a|ással kapcso|atos pozitív attitűd
közvetítésére, mind a párkapcso|atta| még csak ismerkedő tizenéves korosztály, mind a már
csa|ádalapításon gondo|kodó fiata|ok, mind pedig a már házasságban, tartós kapcso|atban é|ők
körében' Ehhez szorosan kapcso|ódik a gyermekneve|és, iIletve a csa|ádi, házassági, párkapcsolati
együttélés során feImerÜ|ő kérdések, problémák feIoIdásához va|ó segítségnyújtás is. JeIen
projektben a fentĺ álta|ános és a|apvető céljainkat kívánjuk megva|ósítani.

Konkrét céljaink

A projekt során kitűzött tevékenységeinkhez, szoIgá|tatásainkhoz az a|ábbi konkrét célokat
fogalmaztuk meg:

. A közösség tagjainak egymást támogató, önkéntes szívességi szoIgá|tatások osszegyűjtése,
majd kiközvetítése, me|yek értékké vá|nak a kozösség tagjai számára' A szívességi



szo|gá|tatások nöVekedéséve| kisebb támogató közösségek a|akulnak, ezá|ta| a kapcso|ati
erőforrásokon tú| a csa|ádok anyagi erőforrásai is novekednek'

A gyermekfe|ügyeletet igénybevevő cé|csopoft számára az életkori sajátosságoknak,
személyes érdek|ődésének megfeIe|ő tevékenységek, szoIgá|tatások nyújtása.

Harmonikus csa|ádi é|et támogatása, a csa|ádok működési képességének, összetartó
erejének támogatása.

Azon csa|ádoknak, i||. szÜ|őknek történő segítségnyújtás, aho| a gyermek neveléséve|, lelki
egészségével ka pcso|atos kérdések, prob|émák, nehézség ek merÜ | nek fe|'

A te|jes körű tájékoztatás és informácĺónyújtás az á|lam aIapvető csa|ádpo|itikai
eszkoztárának e|emeirő| (közvet|en pénzÜgyi juttatások, közvetett pénzügyi juttatások, a

kapcso|ódó szabadság és segély rendszere, a gyermekgondozási intézményrendszer és
csa|ádi kedvezmények).

A gyermekgondozásbó| visszatérni kívánó szü|ők reintegrá|ásának e|ősegítése a
munkaerőpiacra az egyéni szÜkség|eteik figyelembe vételével, va|amint az újbó|i munkába
á|lássa| járó nehézségek megszÜntetésének csökkentése, a csa|ádi élet újragondo|ásának
segítése, a csa|ádi é|et és a munkavá||a|ás összeegyeztetése'

A munka és a csa|ádi é|et összeegyeztetése e|vének megvalósu|ását is megcé|ozzuk. A
részt vevők szem|é|etvá|tását, önsegítő há|ózatok |étrejottét segítjük elő. A
gyermekgondozásbó| visszatérni kívánó szÜ|ők reintegrá|ásának e|ősegítése a
munkaerőpiacra a csoportmunka e|őnyeive| és eszközeive|, a részt vevők munkába
á | |ásána k e|ősegítése/e|őkészítése.

A harmonikus csa|ádi é|etre neve|és segítése. A csa|ádi életcik|usok, a párkapcso|at, a

házasság, a csa|ád, a gyermekválIa|ás és -neve|és kapcsán fe|merÜ|ő kérdések,
nehézségek, Iehetőségek, kü|ső és beIső, valamint egyéni és közösségi erőforrások
azonosítása, megerősítése, ta paszta Iatcsere, ismeretbővítés.

Cé|kitűzésÜnk a csa|ádi életre nevelésén belrj|: a magyar á||ampo|gárok szem|é|etvá|tása,
családĺ gazdá|kodás professzioná|isabb ĺrányítása, csa|ádi bevéte|ek-kiadások tervezése,
csa|ádi kö|tségvetés összeá||ítása.

A GYES-n, GYED-n |évő édesanyák számára egy ,,sorstársi', kozösség |étrejöttének a
megteremtése és a mindennapjaikban hasznosítható tudás, ismeret átadása, i||. az
é|ethe|yzetükben, a gyermekÜk gondozása, neve|ése során feImerÜ|t kérdések
megbeszé|ése'

A házasságkötést mege|őző segítő/tájékoztató/támogató beszé|getések azért, hogy a

résztvevők dontése ke||ően mega|apozott, fe|e|ősségteljes |egyen' A származási családból
hozott éftékek, szemé|yes értékek, közös célok, szerepek, e|várások átgondolásának
támogatása.

A harmonikus csa|ádi é|etre neve|és segítése. A csa|ádilpárkapcso|ati, gyermek- szÜ|ő
közötti konf|iktusok konstruktív keze|ésének támogatása mediátor bevonásával.

Közosségépítő, csa|ádbarát je||egű rendszeres programok Iebonyolítása, önkéntesek
bevonása.

. A csa|ádban é|ő gyermekek és szt]|eik számára hasznos szabadidő e|tö|tés, információcsere.
Közösségi é|ményszerzés a csa|ád tagjai számára. E|ősegíteni, hogy a közös játék alatt
formá|is és informá|is kapcso|atok jöjjenek |étre. KézÜgyesség, kreativitás, egyÜttműködés
készségének seg ítése. onszerveződő kisközösségek létrejöttének seg ítése.

Céljaink hosszú távon

Terveink szerint - a projektnek köszönhetően . az aIkaImazott |épéseink, szolgá|tatásaink már
je|entős javu|ást eredményeznek. A bevezetett szo|gá|tatásokka| a bevonni kívánt cé|csoportunk
sokka| befogadóbb, támogatóbb magataftássa| segíti kitűzött cé|jaink, terveink megva|ósítását, az
e|ért ered mények fenntartását.



Cé|unk, a megcélzott cé|csoport társadaImi erőforrásainak e|ősegítése, é|etpá|ya-tervezésük,
vĺsszatérésük és vezetésÜk, tudatosságuk fejIesztése, a negatív társadaImi fo|yamatokkaI szembeni
védekezőképességÜk fejIesztése, a társadaImi és kuIturá|is kü|önbségekbő| fakadó deficitek
csökkentése, kompetenciáik fejlesztéséve|, minőségi információk és a|ternatív programok
biztosításáva|. További cé|, hogy a fiata|ok, a fiata| szu|ők, a munkaerőpiacra vĺsszatérő szü|ők
vá|janak képessé egy bo|dogabb é|etstí|us megva|ósítására egészségtudatossággal, személyes
é|etr]k rendbetéte|ével, társas és társadaImi kapcso|ataik kiaknázásáva|, úgy, hogy az e|ka||ódás,
visszavonulás, eĺszigete|ődés éslvagy pszichikai IeépÜ|és, ne Iegyen perspektíva számukra.

Józsefvársoban nagy szÜkség Van a cé|csoport fe|karo|ására, hogy |egyen |ehetőségtik egy jobb,
színvonalasabb, bo|dogabb é|etre, az anyagi és társadaImi nehézségek e||enére is.

A programunk kidoIgozását elsősorban azon statisztikai feImérések, KSH adatok indoko|ták,
ame|yek az e|mú|t években arró| számo|tak be, hogy egyre korábban, és egyre több probléma Van
a fiata|okka|, egyre nehezebben ta|álnak munkát, egyre több a vá|ás, a prob|émás házasság, a
prob|émás gyermek, egyre ma9asabb a fiataI bűne|követők száma, a regisztrá|t kábítószer-
haszná|ók száma, és a pszichés megbetegedések száma is. Ezek a fe|merÜlő prob|émák
megterhe|ik a fiatalok amúgy is problémás csa|ádi kapcso|atait, me|ynek következtében |egtöbbjÜk
csa|ádi támogatásra nem számíthat. A támogatás elutasításához hozzájáruI a csa|ádok nehéz
szociá|is és anyagi he|yzete, a szÜ|ők kapcso|ati prob|émái és egyéni fájdalmaik is. Szeretnénk a
család egységét, magját erősíteni, hogy prob|émák esetén a csa|ádi segítségnyújtás és támasz
Iegyen az eIsődIeges |épés.

Az e|mú|t évek során a fiata|ok számára egyre kevesebb |ehetőség adódik a kerÜ|etben, nincs
aIkaImuk speciá|is ismeretek eIsajátítására, és képzési |ehetőségeik is korlátozottak, ezért egyre
tobb prob|émávaI ke|| megbirkózniuk. Ezéft szükség van a megfe|e|ő ismeretek e|sajátítására,
képzésekre, segítségnyújtó programokra, tanácsadási szo|gáltatásokra, me|yet a civiI szervezetek,
kozttjk az Ars Sacra A|apítvány tud biztosítanĺ.

A projekt megva|ósításávaI szeretnénk hozzájáruIni a fiataIok, fiataI szÜ|ők, GYES-rő| visszatéftek
jobb bo|dogu|ásához, mely során rende|kezésükre bocsátunk tanácsadást, képzést,
szemé|yĺségfej|ődést, továbbá pályaorientációs és egyéb é|etviteIhez hasznos ĺnformácĺókat.
Gyakran e|hangzó kérdés a,,Most mit tegyek? vagy,,Mit kezdjek magamma|?,,, me|y az é|et minden
terÜ|etére kiterjed, így a cé|csoport személyiségfejIesztésse|, továbbtanu|ássa|, pá|yaorientációvaI
kapcso|atos tanácsadásban is részesü|. Ezekben a kérdésekben is segítséget nyújt A|apítványunk a
projekt során.



II. A projekt megvalósulásának kü|ső és belső környezete
A megva I ósu lá s helyszí n e

A|apítványunk kapcso|atot ápo| a Józsefuárosi Szent Jőzsef Római Kato|ikus P|ébániával. A ve|Ük
va|ó munka és kapcso|at során betekintést nyertĹink a kerü|et életébe és úgy talá|tuk, a városnak
ezen a részén nagy szÜkség |enne a családi é|et ápo|ását, fejlesztését serkentő programok
megvalósítására. A kerü|etben igen jelentős a kisebbség aránya, sok a szerény körÜ|mények között
é|ő csa|ád és megta|á|hatóak a te|jesen e|szegényedett háztańások is. A rossz anyagi, i||etve
társada|mi he|yzet nagyban hozzájáru| ahhoz, hogy a környéken é|ők között sok o|yan ember van,
akinek sem ideje, sem |ehetősége nincs arra, hogy egy kicsit befe|é fordu|jon, fogla|kozzon a
csa|ádjával és önmagáva|, megkeresse le|kĺ békéjét. Ame||ett, hogy ebben az útkeresésben
szeretnénk nekik kapaszkodókat nyújtani, konkrét tanácsokka|, segítséggel is szeretnénk e||átni
ezeket az embereket több terÜ|eten is: a munkaerőpiacra va|ó visszatérésben, a családi és
társadaImi érintkezésben' a gyermekneve|ésben, a házasságban, egymás segítésében.

A KsH je|entéseibő| kio|vasható, hogy a kerÜ|etben fo|yamatosan nő a szociá|is e||átásokat igény|ők
száma, eme||et nő a pszichiátria betegek és a szenvedélybeteg száma is. Évrő| évre több százza|
növekedett a nyi|vántartoťt ál|áskeresők száma, nő a segélyeket és támogatásokat igény|ők száma'
Ezek a mutatók mind arra figyelmeztetnek minket, hogy a társada|om és ezen be|ü| a család
intézménye egyre rosszabb he|yzetbe kerÜ|t az e|mú|t években. Úgy gondoljuk, hogy a kü|önboző
ál|ami és önkormányzati segítségnyújtások me|lett iontos ŕeĺadata a civiI szŕérának is, hogy
megpróbá|jon tenni ezek e|len a folyamatok e||en és saját eszközeive| segítse ezek megfékezését, a
fo|yamatok megfordítását.

J ózsefvá ros bem utatá sa

A mai Józsefváros az L72o-as években kezdett benépesedni. Az uralkodó háztípust, a fo|dszintes
agyagépÜ|eteket az 1838-as árvíz e|pusztította. Az árvíz után je|entős újjáépítés kezdődött, ekkor
kezdtek kiaIakuIni a városias je||egű utcák és középületek. A József körút kiépÜ|ése után a
mi||ennium évére a főbb utak bérházai is felépu|tek. Ezek már többeme|etes bérházak vo|tak' A
betelepti|és, a köz|ekedés és a gyáripar fej|ődéséve| vo|t arányos, Józsefuáros |akosainak száma
1890-re 91 303 főre nőtt, ami a főváros |akosságának lB,BVo-át je|entette.

A fővárosra á|ta|ában je||emző iparosodás a|akította tehát a fej|ődést, Józsefváros mégis e|sősorban
kisiparos kerÜ|et maradt. Az iparos réteg me||ett itt é|t a pesti zsidóság je|entős, bár szegényebb
része, valamint a cigányság fe|ső rétegeihez taftozó muzsĺkus cĺgány csa|ádok. Írók és művészek is
nagy számban |aktak erre. A környék kávéházai, kertvendég|ői és kocsmái híresek voltak,
Budapest más részeibő| is fe|keresték őket.

A kerÜ|et beépítése és a |akosság számának ugrásszerű növekedése 1910 körÜl (164 255 |akos)
érte e| csúcspontját, a gyárak (és ezze| a munkásság) egy része azonban már kiszoru|t a
kerÜ|etbő|. A fejlődés le|assult, az árvíz után épÜ|t Józsefuáros tekinté|yes része megérett a
lebontásra. A gazdasági pangás, a |akásviszonyok e|maradottsága, a kü|ső (e|éggé fa|usias je||egű)

részek e|szegényedése jel|emezte ezt az időszakot, va|amint ekkorra tehető a je|entős prostituá|t
negyed kialakulása is. A |egtöbb, a 19. század fordu|óján virágzó kisebb ipari üzem megszűnt vagy
e|költozött. Az I. vi|ágháború következtében a szegénység és a minimá|is gazdasági növekedés
miatt a Iakásépítési tevékenység szinte teljesen megszűnt.

Az 1930-as évektő| megfigye|hető építési konjunktúra létrehozott ugyan néhány jó| sikerü|t
épÜ|etet, épületegyÜttest, ám tú| későn indu|t be és rövid ideig tartott ahhoz, hogy észrevehetően
megvá|toztathassa Közép-Jőzsefuáros je||egét. A II. vi|ágháború során a józsefvárosi épÜ|etek
mintegy 9oo/o-a sérÜ|t meg. Az ,'újjáépítéskor'. e|sősorban a romos házakat tették |akhatóvá. Új
házakat alig húztak fe|, 1950-ig mé9 a foghíjak sem kerÜ|tek te|jesen beépítésre, s ezá|taĺ
Józsefuáros Budapest egyik |egeIhanyago|tabb kerÜ|eteként konzervá|ódott' Ehhez az is
hozzájáru|t, hogy a bérházakat á|lamosították, majd te|jesen magukra hagyták: karbantartásukat
és fe|újításukat e|hanyagoĺták, így azok á||apota fokozatosan |erom|ott.

Józsefváros még 1950-ben is inkább nézett ki oná||ó kisvárosnak, mĺnt Budapest egyik
kerÜletének. Ezekben az évtizedekben a lakosság heterogenitásának csökkenése is |ezajlott: a



magasabb státusú népesség, és a szakmunkásréteg e|kö|tözéséve| párhuzamosan az alacsony
státusúak beáram|ása vált 1el|emzővé. Az 1960-as években merÜlt fe| először Józsefváros
fej|esztésének gondo|ata, ám a szaná|ási és rekonstrukciós tervek készítése me||ett az 1970-es
évekig jószerive| csak a foghíjak beépítésére kerÜ|t sor, i||etve a hagyományos városszövetbe ekkor
éke|ődöťt be a Szigony utcai |akótelep a Baross utca és a Práter utca közti sávban.

A kerÜ|et ezen tú|menő|eg sem egységes; a magasabb státusú József korúthoz közelebb eső
részeken a sz,ĺik utcák á|ta| határo|t, kisméretű tömbökben, a két-háromeme|etes, egy-egy sarkon
négy-öteme|etes szecessziős századfordulós bérházak me||ett, megta|á|hatóak a hajdani iparosok
és kereskedők tágas udvarú, földszintes épÜ|etei is. A műhe|yek, kisÜzemek többsége ma már nem
Üzeme|, i||etve raktárként funkcioná|. Ez a nagyvárosi és kisvárosi elemeket ötvöző beépítési mód
vá|ik a körúttól kife|é távo|odva egyre kisvárosiasabbá. A Fiumei út fe|é esö terü|eteken a tömbök
már sokkal nagyobbak, a beépítést |azítja az Üres te|kek, raktáńelepek és a föĺdszintes udvarházak
magas aránya is. Jel|emzőek a szoba-konyhás |akásokat tomörítő munkás bérkaszárnyák' Ennek
következtében a városszerkezeti egységek a szerint vá|nak e| egymástó|, hogy me|yik háztípus az
uraI kodó egy-egy terÜ|eten.

A ku|onböző háztípusok adott terÜleten beĺÜ|i keveredésének arányai szabá|yozzák a |akóhe|yi
szegregációt, a ktj|önboző társadalmi, etnĺkai és demográfiai csoportok térbeni e|kÜ|önt]|ését.
Eme||ett a körfo|yosós bérházak utcai és udvari frontjainak |akásaĺ közötti státuskti|önbségek is
je|entősek. A |akóépÜ|etek vá|tozatossága e||enére a környék á|ta|ános je||emzője a |erom|ott
ál|apot és a |akások je|entős részének komforthiánya. A ta|ajvĺz miatt nyirkosak, dohosak a házak
falaĺ, a|ádúco|tak fÜggőfo|yosók, de e|őfordu|nak a tetőbeszakadások, fa|om|ások és ftiggőfolyosó
leszakadások'

Gyakori, hogy házak be|ső udvarán az ott lakók igyekeznek a körĹiIményekhez képest ke||emes
környezetet teremteni maguknak: sokan kertet a|akítottak ki, ezek kü|önleges hangu|atúvá teszik a
pusztu|ó városrészt. Az udvarokban és az utcákon aktív társas é|et fo|yik. Jelentős a középÜ|etek,
intézmények, iskolák száma.

A főváros működését szo|gá|ó közuzemek kozpontjainak egy része is itt talá|ható. Ezek jelen|éte
még sĺncs nagyobb hatássa| az itt é|ő emberek é|etére, a városrész fej|ődésére. Ez a városrész
szaggatott, mindig e|akadó fej|ődésének köszönhető. Ha be is indu|t időszakosan a fejlődés,
me|ynek hatására a közintézmények megépÜ|tek, egy-egy negyed fe|éftéke|ődését a kert]|et
kedvező központi he|yzete és az 1990-es évektő| rijra előtérbe kerÜlő városfelújítási törekvések
eredményezik. A köz|ekedés a városrész központi e|he|yezkedéséné| fogva jó| kiépített. A főutakon
Budapest |egjelentősebb tomegkozlekedési vona|ai járnak. De a városrész be|ső terü|eteit is sűrűn
behá|őzzák a tömegköz|ekedési eszközök, vi||amos- és buszjáratok. Számos metró á||omás, a
Józsefuárosi- és a Ke|eti Pá|yaudvar is itt ta|á|ható.

A megvalósulás helyszínének társadalmi és gazdasági ki5rnyezete
]ózsefváros számokban

Józsefuáros terti|ete 6,85 kmz, népsűrűsége 12.O03 főlkmz. Józsefuáros népességének száma 2009
év végén 83'465 fő vo|t. A kerÜ|et á||andó népessége 1995. és 2009. közott mintegy ötezer főve|
csökkent.

Ev 1995 2000 2003 2005 fooT 2009
Lakosság 88.011 8r.499 79.206 80.777 8r.447 83.465

Allandó népesséq száma 71633
ÁIlandó népesséqbő| a o.2 évesek száma 1735
Allandó népesséqbő| a 3-5 évesek száma 1559
Al|andó népesséqbő| a 6-L4 évesek száma 4704
A||andó néoesséobíi| a t'5.L7 évesek száma 1987

A KsH 2011-es fe|mérései szerint Józsefuárosban és például a II. kerületben várható élettańam
között akkora kÜ|önbség van, amely á|ta|ában foldrészek között je|ĺemző. Ez már korábban is
prob|émát jelentett, Józan Péter sokat idézett.mondata is erre uta|: ,,Az a kisfiú, aki az 1990-es
évek kozepén a főváros VIII' kerÜ|etében szu|etett, ki|enc és fé| évve| rövidebb é|ettartamra
számíthat mint koftársa, a II. kerÜ|etben,,' Ezért is kezdte eI vizsgá|ni a VIII. kerÜ|et ha|álozását a
kerÜ|eti tisztifőorvos még 2005-ben. Feltűnő ugyanis, hogy a korösszetéteI azonos más
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kerÜ|etekkel, a |akosság nem elöregedett és ugyan nagy a népsűrűség, a ha|á|ozás rendkívü|
magas Józsefvárosban. Negyedekre bontva azonban rögtön más képet fest a VIII. kerÜ|et. ',A
Magdo|na és az orczy negyedben vaĺóban sokan és viszony|ag fiatalon, 50 éves koruk környékén
ha|nak meg, de pé|dáu| a Pa|otanegyedben és Tisztvise|őte|epen sokka| magasabb a várható
é|etkor, nagyjábó| megegyezik a II' vagy pé|dáu| a XI. kerÜ|ette|.,'- mondta a tisztifőorvos.

Ebbő| is jó| |átható, hogy ahogyan azt már a keru|et bemutatása során is em|ítettük, a kerü|et
kÜ|önböző negyedei igen e|térő képet festenek. Je|en projekt célja, hogy ezek közÜ| a rendkívü|
ku|önböző életszínvona|on é|ő emberek közü| azokat karolja fe|, akik a szegényebb réteghez
tartoznak, életkörrlIményeik nehezebbek, egészségi á||apotuk ennek megfele|ően szintén rosszabb
az át|agnál és szociá|is helyzetÜk sem á|| stabil |ábakon, de mindezek me|lett megvan bennük a

haj|andóság és tenni akarás azért, hogy helyzetÜket javítsák. Kieme|kedően fontosnak taftjuk,
hogy azokban az é|ethe|yzetekben, mikor a fiata|ok o|yan |ényeges döntések e|őtt á||nak, mint a

házasság, a gyermekvá||a|ás Vagy egy fontosabb munkáva| kapcsoĺatos döntés, akkor megkapják
azt a támogatást, amire szükségÜk van ahhoz, hogy a megfe|e|ő irányba |épjenek és ezá|ta| egész
életÜkre kiható döntést hozzanak, ami hozzásegítheti őket ahhoz, hogy ne |efe|é sodródjanak a

társadaImi ranglétrán, hanem ha csak egy kicsiveI is, de fe|jebb lépjenek. Egy-egy i|yen |őre|épés
aztán |avinaként hozhatja magával az isko|ázottság, az egészségĺ és pszichés á|lapot és sok egyéb
tényező javu|ását. Azt remé|jük, hogy a projekt segítĺ majd a kerÜletet abban, hogy a |akosságon
be|ü| a jobb köru|mények között é|ők száma növekedjen és az elmaradott népesség aránya
csökkenjen.

]ózsefvá ros főbb népmozga l mi adata il

Elveszületések
száma

Halá|ozások
száma

HázasságkÖtések
száma

Vá|ások
száma

Terhesség-
megszakítások
száma

odavándor|ások
száma

EIvándor|ások
száma

í995 1 001 1652 498 266 3965 3843

í996 887 1634 452 254 4114 4134

'1997 907 1408 461 229 3347 4117

1998 1013 1 386 431 217 3504 3862

1999 959 1 391 419 225 3217 3546

2000 1137 1277 378 211 3102 3830

2001 1403 1316 374 179 2873 3478

2002 678 1254 390 205 2997 3520

2003 684 1215 407 204 3149 3720

2004 678 1 168 406 200 3342 3420

2005 706 1137 371 178 2995 3201

2006 699 1 153 437 175 3435 3375

2007 731 1092 375 181 542 4644 3420

2008 732 1057 376 157 491 3197 2510

2009 738 'ĺ006 334 165 530 3397 2270

Budapest terü|etén be|Ül nehéz kerÜletenként elemezni a szü|etések, ha|á|ozások, házasságkotések
és vá|ások számát, mert a kerÜ|etek kozött nagY az átjárhatóság. Nagy számban vannak olyanok,
akik nem ott szÜletnek, házasodnak vagy ha|nak meg, aho| valójában laknak a városon belÜ|'
Körvona|akban azonban tájékoztatást adhatnak a KSH adatai, hogy mik a jel|emző tendenciák a

kerÜ|etben.
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A fenti táb|ázatban |áthatjuk, hogy a szÜ|etések száma 1995 és 2004 között je|entősebb
csökkenést mutatott, majd 2oo4-tő| Iassú növekedést produká|. A ha|á|ozások száma
összességében csokken, valamint az odavándor|ások száma is, míg az e|vándor|ás csökken.
Ezeknek a tendenciáknak köszönhető, hogy az utóbbi években az á||andó |akosság növekedett.
Sajnos, ahogy ezt országos szinten is megfigye|hetjük, a házasságkötések száma csökkenő
tendenciát mutat. A kerri|etben a vá|ások száma a|acsonyabb, mint a '90-es években vo|t, de ha
azt nézzük, hogy még 2009-ben is csupán kétszer annyi házasság köttetik a kerÜĺetben, mint
ahány válás megy végbe, ez az arány mé9 mĺndig e|keserítő'

SzociáIis helyzet

M u n ka n é t ktj l i ség J ózsefvá ros b a n2

Nyilvántartott
áI|áskeresók

száma

180 napon
tú|i

nyiIvántartott
álláskeresők

száma

1997 2815 1512
-|YYó 2467 '144J

í999 2057 827

2000 2007 916

2001 1753 834

2002 1826 915

2003 2171 1077

2004 2521 1117

2005 2123 1043

2006 2166 997

2007 2560 1328

2008 2547 1284

2009 31 18 1660

A kerÜ|etben e|végzett korábbi társada|omkutatások is azt mutatják, hogy az itt é|ő |akosság
jövede|mi pozíciója és a fog|a|koztatottsági he|yzete gyengébb a budapesti át|agná|. Józsefváros
he|yzetének re|atív gyengÜ|éséhez az a|acsonyabb jövede|emme| rende|kező rétegek fo|yamatos
|eszakadása is hozzájáru|t. A 2001-es adatok szerint 100 józsefvárosi háztartásra 208 szemé|y és
83 fog|a|koztatott jutott, a háztartások 3,8o/o-ában fordu|t elő |ega|ább egy munkané|kÜ|i, ez az
arány a budapesti kerÜ|etek közott Józsefuárosban vo|t a |egmagasabb, a fővárosi át|ag csak2,4o/o
vo|t. Az 199B utáni időszak adatai - 2001-es népszám|á|ási adatok - szerint Józsefuáros
népességének 43o/o-a gazdasági|ag aktív, me|ynek 8,Bo/o-ä va||otta magát munkanélkÜ|inek és ez
sajnos nem mutat javu|ó tendenciát. A főváros egészét nézve a népesség 44,7o/o-a gazdasági|ag
aktív, me|ynek csak 6,3o/o-a munkanélkü|i.

A fog|aIkoztatottsági he|yzetet tekintve ĺs je|entős ktj|onbségek tapasztaIhatók Józsefuároson be|Ü|

az egyes terÜ|eti egységek közott' Az a|acsony isko|ázottságga| is öszefĹiggésben a Magdo|na és az
orczy negyedben vo|t a |egmagasabb a munkané|kÜ|iség: L2,6o/o és 10,9olo.

Gazdasági aktivitás a kerijlet negyedeiben

, Forrás: KSH
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Területi egység ł'|épességszám
Gazdasági[ag

aktĺv népesság

Munkanélküliek aránya a
gazdaságilag aktív

népesságľrez viszonyítva

Palota negyed 13 299 44,f% ó'5H

NépszÍnháznegyed 7 74f 4f,9% 8,2%

Csarnok negyed 1.ĺ 035 42,0% 10,0%

Józsefváľos kózpont 10 f97 43rOYa ,,)7s

Magdołna negyed tf 068 4a,3Đ,ó 12,6Fa

oľczy negyeđ I 690 42,sffi 10,9%

Tisztviselőte[ep f ő55 37,1% 6,7%

Ganz negyed 1 707 50'ó% 4,4Yo

Kerepesi negyed 1 052 44,3Yo 4,9%

Százados úti negyed 3 449 4313% 5,2%

Szigony negyed M3 Ą6,7Yo 7,7%

Jozsetvaros 81 787 43,a 9Á 8,8K
Budapest 't 777 921 44,&,ń 6,3S

Ö n ko rmá nyzati seg élyezés 20 09. be n

Átmeneti segé|yezés esetei: 2972, a te|jes |akosság3,56o/o-a

Rendkívü|i gyermekvéde|mi támogatás esetei: 4549, a te|jes |akosság 5,45o/o-a

Lakásfenntartási támogatásban részesÜ|tek száma: 1958, a te|jes |akosság 2,35o/o-a

Átmeneti segélyezésben részesÜ|tek száma: 2000, a te|jes |akosság 2, o/o-a

Rendszeres szociá|ĺs segé|yben részesítettek át|agos száma: 639, a te|jes |akosság o,77o/o-a

Rendelkezésre á||ásitámogatásban részesítettek át|agos száma: 885, a te|jes lakosság I,o6o/o-a

Ezekbő| az adatokbó| jó| |átható, hogy a keru|eten be|ti| igen magas azok aránya, akik segé|yekbő|
tartják fent magukat. Természetesen ez összefÜgg a munkané|kÜ|iség magas arányáva|. A projekt
során szeretnénk o|yan hasznos tanácsokat adni a munka vi|ágáva| kapcso|atban, ami segítheti a
munkapiacró| távoImaradók reĺntegrációját.

I ntézményi el I átottság

A kerÜ|et intézményi e||átottsága jónak mondható. Mint be|városi kerü|etben, természetesen sok és
fontos oktatási, ku|turá|is és gazdasági intézmény ta|á|ható Józsefuárosban.

- Szociális gondoskodás: az idősek gondozását az őszirőzsa Gondozó szolgá|at végzi a kerÜ|etben,
öt idősklub is működik a környéken. Józsefuáros öná||ó csa|ádsegegítő és gyermekjó|éti szo|gá|attal
rende|kezik, valamĺnt gyermekek számára átmeneti otthona is van. A gyermek napközbeni
el|átásró| a Józsefuárosĺ Egyesített Bö|csödék gondoskodnak.

- Egészségügyi intézmények: a kerÜ|etben hét fe|nőtt háziorvosi rende|ő műkodik és négy
gyermekorvosĺ rendelő. Ezen fe|Ü| a kerÜ|etben működĺk a Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá|at és
több he|yen ÜgyeIeti eIlátás ĺs várja a kerületi Iakosokat.

- oktatásÜgyi intézmények: a kerÜletben 13 óvoda gondoskodik a 3-7 évesek napközbeni
e||átásáró|, 9 á|ta|ános -és 2L középisko|át ta|álunk, valamint 15 egyetemi és főisko|ai kar működik
itt. Eme||et a rengeteg oktatási intézmény mel|ett zeneisko|a és nevelési tanácsadó ĺs ta|á|ható
Józsefuárosban.

- Spoft: a kerÜletben tíz sport|étesítménybe várják a sport kedve|őit, |ehetőség nyílik itt többek
között a futba||, a tai-chi, a torna, a tánc és a kosár|abda gyakor|ására ĺs. Számos spoftegyesÜ|et
támogatja a fĺatalok és a fe|nőttek sporttevékenységét is.
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- Ku|túra: a kerÜ|etben hat színház, három mozi, nyo|c múzeum, valamint számos egyéb kozösségi
intézmény és zenei központ várja a |akosságot.

Látható tehát, hogy a keru|etben az intézményi e||átottságra nem |ehet panasz. Természetesen
rengeteg gazdasági társaság is működik itt. A főváros szívében e|helyezkedő kerü|et természetesen
nem is engedhetnI meg magának, hogy mindezek az adottságot ne legyenek megta|álhatóak
terÜ|etén' Ezek az intézmények persze nem csak a kerĺ.iĺetben é|ők igényeit elégítik ki, az
egészségÜgyi, oktatási, sport és ku|turális Iehetőségeket természetesen a főváros többi
kerÜletében é|ő |akosság i5 haszná|ja, ahogy a józsefuárosiak is haszná|ják más kerü|etek
intézményeit.

Egyházak

Szintén a kerület sokszínűségét je|lemzi a megta|á|ható egyházak és temp|omok magas száma és
sokszínűsége. A kerÜletben nyo|c római katolikus temp|omot talá|unk, közÜ|Ük egy a projektÜnknek
otthont adó Szent Jőzsef Plébánia a Horváth Mihá|y téren. Megtalálható még a Református/ az
Evangé|ikus, az |zrae|ita, az Adventista és a Baptista Egyházkozség is, valamint a Magyarországi
Evangé|iumi Testvérközösség'

Bár az embereknek sok |ehetősége nyí|na a va||ásos é|etforma, a hit gyakor|ására, a |egtöbb
közosségbe ugyanaz a megszokott és |assan kiöregedő kor jár, aki hagyományosan az elmú|t
években, évtizedekben is. A va||ási közösségekre nem je||emző a megúju|ás, a fiata|ok r]tkeresését
így csak bizonyos kezdeményezések és programok támogatják, segítik.

Civil kezdeményezések
A |akosság mindennapjaiban je|entős szerepet játszik a civi| élet, és elmondható, hogy számos civi|
szervezet működik. Cé|juk a civi| é|et összefogásának erősítése, érdekeik közös képvise|ete, az
információáram|ás biztosítása érdekében. A sok kerü|eti a|apítvány között ta|á|unk a kisebbségek
helyzetéveI foglalkozókat, nagycsa|ádosok he|yzetéveI foglalkozókat, menhelyeket,
krízisközpontokat, közbiztonságiakat és mindenfé|e egyéb kezdeményezést is'
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III. A célcsoport és a célcsoport körében végzett szükség|etfelmérés bemutatása

Bevonni kívánt cé|csoportunk szinte Józsefváros teljes lakossága, a városban é|ő o|yan szeméĺyek,
akik a projekt során á|talunk nyújtott szo|gá|tatásokat igénybe kívánják venni. E|sősorban
gyermekes szú|ők, házasságkötésre, gyermekválla|ásra készÜ|ő párok, a gyermekvá|la|ás után a
munkaerőpiacra vĺsszatérni kívánó anyák és apák, gyermekek, a társkeresés és a feIe|ős
párkapcso|ati magatartás iránt érdeklődő fiata|ok, és más, párkapcsolati, házassági és egyéb
csa|ádi Ĺigyekben tanácsadást, segítségnyújtást igény|ők.

A projekt során nyújtott tevékenységeink során kieme|t figye|met fordítunk

. azon gyermekes szÜlőkre, gyermekvá||a|ás után a munkaerő piacra visszatérni vágyő
anyákra, apákra, és más, párkapcso|ati, házassági és egyéb csa|ádi Ügyekben tanácsadást,
segítségnyújtást igény|ő személyek gyermekeire (20 hetestől 14 éves korig);

. a kerÜĺetben é|ő párokra, i|letve családokra, akik párkapcso|ati, házassági és egyéb csa|ádi
Ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igényeInek;

. Józsefvárosban é|ő, gyermekÜk nevelésében e|akadó, vagy prob|émákka| kuzdő szu|őkre;

. Józsefvárosban é|ő, 3 év a|atti gyermekÜkke| otthon lévő kismamákra és kispapákra;
r $ýermekfelÜgyeletet igény|ő és/vagY a szÜ|ői problémákra érzékeny gyermekekre;
. a kerü|etben é|ő, házasságkötésre készÜ|ő párokra, va|amint a társkeresés és a fe|e|ős

pá rkapcsoIati magata rtás i rá nt érdek|ődő fiata |okra ;

. Józsefuáros egész |akosságára/ ezen belÜl Józsefuáros terti|etén élő gyermekes szu|őkre,
házasságkötésre, gyermekvá||a|ásra készÜ|ő párokra, a gyermekvá||a|ás után a
munkaerőpiacra visszatérni vágyó anyák és apákra, a társkeresés és a fe|e|ős
párkapcso|ati, házassági és egyéb csa|ádi Ügyekben tanácsadás, segítségnyújtást igény|ő
szemé|yekre, a pá|yázatĺ programhoz kötődő tevékenységeket onkéntes munkáva| segítő
személyekre, valamint az érintett csa|ádtagtoknak he|yben munkát adó munká|tatókra;

. ]ózsefváros egész lakosságának csa|ádjaira' ezen be|Ü| a keru|et terÜ|etén é|ő gyermekes
szü|őkre, a gyermekvá|la|ás után a munkaerőpiacra visszatérni vágyő szt.ilőkre és
gyermekeikre.

A szociá|is szÜkség|etfe|mérés során ĺgyekeztÜnk olyan tanuImányokat fe|haszná|ni, amik nem csak
a kerÜlet, hanem a főváros, il|etve az ország szociá|is jelenségeire koncentrá|nak, hiszen, ahogy
már többször uta|tunk rá, Jőzsefváros nehezen választható e| az egész várostérő hatásoktó|,
jeIenségektő|'

A szakemberek között széles körű konszenzus Van abban, miszerint a következő évtized
Iegfontosabb szociá|poIitikai kihívásai az a|ábbiak:

1. A társadalmi összetartozás erősítése - a magyar társadalom tú|zottan megosztott,
széttöredezett az iskolázottság, fogIaIkoztatottság, fogyasztás és é|etmód szempontjábó|.
Mindennek Van egy erőte|jes terÜ|eti szegregá|tsága és egyre erőte|jesebb etnicizá|ódása is.

2. A nagyon kedvezőt|en népesedési fo|yamatok fékezése, visszafordítása - a családok
megerősítéséve|, a gyermekvá | |a |ás fe|tételei nek javításáva |'

3. A szegénység csökkentése - Európai Uniós összevetésben a 27 tagország kozu| hazánk az
össz|akosság tekĺntetében a középmezőnyben, mí9 a gyerekszegénység esetében a |egrosszabb
harmadban talá|ható. Meghatározó okok: ĺsko|aĺ végzettség, munkaerőpiaci státusz, gyerekszám,
etnikai státusz, teIepü|ési hierarchiában e|fogIa|t he|y. A szegények 4oo/o-ô o|yan tartós és mé|y
szegénységben él, ahová a szociá|politikai eszkozrendszer adekvát módon nem ér e|'

4. A fog|a|koztatottság, a munkaerő-piaci aktivitás növe|ése, kü|önösen a |eghátrányosabb he|yzetű
társada|mi csoportok számára - a szociá|is e|látások munkára ösztönzésének javításáva| (szoros
egyÜttműködésben a fogIaIkoztatáspoIitikai és feInőttképzési intézményekkel), az atipikus
mu n kavégzéshez ru ga I masabba n igazodő tá mogatórendszerrel'

5' Az időskori biztonság garantálása - a saját jogon megfe|e|ő összegű nyugdíjra nem jogosu|t,
vaIamint szociá|is körÜlményeik, egészségi á|lapotuk miatt gondoskodást igény|ő emberek
támogatása.
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6' A megfe|e|ő ĺakhatás biztosítása mindenki számára, be|eértve az e|adósodás, a hite|- vagy
közÜzemi díjhátra|ék miatti kiIako|tatás mege|őzését - kÜ|önösen a Iakás-vesztés
megakadá|yozásáva|, a Iakhatás támogatásával, adósságkeze|éssel.

7 ' A szociális és gyermekjóléti, gyermekvéde|mi szo|gá|tatások hozzáférhetővé téte|e mindenki
számára, a minőségi, rugalmas, emberközpontú és IakosságközeIi szolgá|tatások erősítésével'

B' A terÜleti eIkÜlönÜ|és, szegregáció, gettósodás megfékezése.

9. A hátrányos megkÜ|onboztetés, diszkrimináció kikÜszöbö|ése, kü|önosen a nők, a fogyatékka| é|ő
szemé|yek, a cigány, i||etve a más kisebbséghez tartoző emberek társada|mi integrációjának
erősítése érdekében.3

Ezek a prob|émák természetesen mind je|en vannak a kerü|etben ĺs. Jelen projekt adta
Iehetőségeken be|Ül mi is orvosolni kívánjuk ezeket' A társsadaImi összetartozás erősítését a
csa|ádnak, mint a társadalom a|apsejtjének erősítéséve| szeretnénk megvalósítani. A kedvezőt|en
népesedési fo|yamatok fékezésében nagy szerepet tudunk válIaIni he|yi szinten a családok
erősítéséve|, hiszen ez projektÜnk egyik fő cé|kĺtűzése. A gyermekvá||a|ás feltételeit ugyan anyagi
szempontbó| nem fe|adatunk javítani, azonban tanácsadással, tréningekke|, segítségnyújtással
segíthetÜnk a csa|ádoknak abban, hogy meg|ássák |ehetőségeĺket és pozitívabban á||janak a
gyermekvá||a|áshoz, csa|ádaIapításhoz. A foglaIkoztatottság, munkaerőpiaci-aktivitás növelését
e|sősorban azza| szeretnénk segíteni, hogy a gyermekneve|ési időszak után munkába visszatérni
kívánő nők (és félfiak) é|etét segítjük tanácsadássa|, gyermekfe|Ügyelet megszervezéséve|. A
csa|ád, mint egység erősítése á|taI az idősek támogatását is szeretnénk a helyi családok
értékrendszerében a megfe|elő he|yre visszaá|lítani, ezá|ta| segítve az idős emberek
é|etkörÜ|ményein' A terÜ|eti eIkti|önÜ|ést és gettósodást is szeretnénk fékezni azá|ta|, hogy
programjainkon a kisebbségek részvételét is támogatnánk. Szeretnénk, ha a keru|etben
megtalá|ható mindenfé|e, kÜ|önböző típusú ember, aki prob|émáikban mégiscsak hason|ít, egyÜtt
Venne részt a tréningeken, rendezvényeken, k|ubeseményeken. Ezze| probá|juk csökkenteni a
hátrányos megkÜ|önboztetést, e|sősorban a kerÜ|etben é|ő roma |akosság irányába.

Tá rsa d a t m i összetéte l, szoci á l i s h e ly zet j e l t e m zői, gye rm e ke k h e ty zetea

A családok szociális jellemzői

A Józsefuárosban é|ő gyermekek és családjaik társada|mi státusza, szocĺá|ĺs he|yzete szoros
összefÜggésben van a |akás, lakóház minőségéve|, me|yben é|nek. A gyengébb minőségű, kicsi,
többnyire komfortné|ktiIi Iakásokban Iaknak a rosszabb szociá|is heIyzetű, á|ta|ában aIacsony
társadaImi státuszú, aIacsony ískoIai végzettségű emberek. Köztük magas a munkanélkÜ|iek
aránya, kÜ|önösen a tartós munkané|kÜ|ieké, a segélyekbő|, és aIkaImi munkákbó| é|őké' Szintén
nagy a gyermekes csa|ádok kozott a díjhátra|ékosok aránya, akik még a kis |akások a|acsonyabb
fenntartásĺ költségeit sem tudják fedezni.

A |akosságon belü| kĺmagasló a roma csa|ádok aránya (pontos adatok nincsenek)' Kü|önböző
társada|mi rétegekhez tartoznak ugyan' de a hátrányos he|yzetűek közott fe|Ü|reprezentá|tak. Nagy
a kÜlonbség a régebben itt |akók _ bár a 90-es évek munkané|kÜ|isége őket érĺntette, kozÜ|Ük
sokan ma már jobb körÜ|mények között é|nek - és a frissen, vidékrő| bekö|tözők között'

A Józsefvárosi Családsegítő SzoIgá|atban megjelent ügyfe|ek gazdasági aktívitását vizsgálva derÜ|t
fény arra a mutatóra, miszerint a megjelent Ügyfe|ek közÜ| csak L8 o/o- a az aktív kereső.

A szoIgá|tatást igénybe vevők 63 o/o-a anyagi eredetű segtségnyújtásért fordult a szoIgá|athoz.

KÜ|ön prob|émás csopoftot je|entenek a bĺzonyta|an |akhatássa| rende|kező csa|ádok' KözéjÜk
tartoznak a jogcímné|kÜ|i bér|ők, a beje|entett |akcímme| nem rende|kező szívességi
Iakáshaszná|ók, rokonokhoz feIko|tözők, i||etve az önkényes IakásfogIa|ók. E kategóriák he|yzete
persze igen e|térő. A beje|entett IakcímmeI nem rende|kező k|ĺensek a szocĺá|is eIlátásokból nem
részesü|hetnek, ame|y igen érzékenyen érinti a gyermekes csa|ádokat. 

^ 
I46/7993.(X.26.) Korm.

J Forrás: Nemzeti 5zociáIpolitĺkai Koncepció 2o11-zo2o
a Forrás: Budapest Főváros onkormányzat jegyzőkönyve, Átfogó értékeIés a 2o1o. évi gyermekjóléti és
gyermekvédeImĺ feIadatok ellátásáró|
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rendelet biztosítja a közterÜletre va|ó beje|entkezést, azért, hogy bizonyos támogatásokban,
e||átásokban ők ĺs részesÜ|hessenek.

Minőségében más prob|émát jelentenek az önkényes |akásfoglalók, ezeknek a csa|ádoknak a száma
igen jelentős a kerÜ|etben. Főként vidékrő| feIkö|tözők, számottevő közöttÜk a gyermekes
csa|ádok, melyek időnként bekerÜ|nek a szociá|is e||átórendszer |átókorébe, de he|yzetÜk nehezen
követhető, mive| |akhe|yüket gyakran vá|toztatják. Ezek a csa|ádok álta|ában alka|mi munkábó|
é|nek, a gyermekeik óvodába, isko|ába nem' Vagy csak időszakosan járnak, a

|egmargina|izá|ódottabb csopofthoz tartoznak. Nagyon gyakori prob|éma az önkényes |akásfog|a|ók
kiIako|tatásáná| a gyermekek eIheIyezésének kérdése.

Az onkényes csa|ádokfe|é a legkisebb a to|erancia az önkormányzat és |akosság részérő| egyaránt,
e|sősorban egyes családok szélsőségesen deviáns viselkedése miatt, me|y erős kihatássa| Van egy-
egy szűkebb terü|et életminőségére.

A kerĹi|etben kÜ|onösen kedvezőt|en azoknak a gyermekes csa|ádoknak az aránya, aho| az aktív
korú felnőttek taftósan munkané|kÜ|iek, a|acsony isko|ázottságúak. Ezekné| a csa|ádokná| hatékony
beavatkozás hiányában a kedvezőt|en társadaImi he|yzet a gyermekekné| újraterme|ődik'

A kerÜ|etben élők egészségi á||apota az átlagosnál jeIentősen rosszabb, ami részben a
korösszetéte||e| (e|öregedés), részben a rossz szociális he|yzette| van összefÜggésben. Á|ta|ánosan
is je||emző, hogy a |akosság körében a mentá|ĺs és pszichiátriai betegek aránya jóva| magasabb az
át|agná|.

Az itt é|ők rossz anyagi he|yzetét tÜkrözi az is, hogy ahozzánk fordu|ó klienseink mintegy fe|ének
nem e|egendő a havijövede|me kiadásaik fedezésére, iIletve hónap végén nehézségeik vannak'

A |akásfenntartással kapcso|atos hátra|ékok prob|émája a háztartások nagy részének komoly
gondot okoz.

Á|ta|ánosan is je||emző, hogy a |akosság körében a pszĺchiátriai betegek aránya jóva| magasabb az
át|agná|.

Veszé l y eztetett gY e rm e k h e l yzete

A 2010' évben nyi|vántartott veszélveztetett kiskorúak száma

Megnevezés

E|őző évben nyilvántartott veszélyeztetett kk.

Tárgyévben nyi|vántartásba vett veszé|yeztetett kk.

Tárgyévben nyi|vántartott csa|ádok száma, ahol a kk' é|'

Tárgyévben törö|t nyi|vántaftásból törö|t kk.

Tárgyév dec. 31-én nyilvántartott veszé|yeztetett kk.

Tárgyév dec. 3l-én nyilvántartott csa|ádok száma, ahol kk. é|nek

Száma

816

296

133

t7z

940

427

Az e|őző évhez képest a nyí|vántartott kiskorúak száma novekedett I24 fő kiskorúva|, annak
el|enére, hogy az év közben 172 kiskorút törö|tünk a nyí|vánatartásunkbó|'

Ennek oka álta|ában nem az, hogy megszÜnt vo|na a veszélyeztetettség, hanem inkább az, hogy
időközben a gyermekek nagykorú vá|tak, ki ke||ett eme|ni a gyermeket, vagy gyermekeket a

családbó|, i||etve elkö|toztek a kerÜletbő|' Az eIko|tözés oka a kvázi haj|éktaIanság, és sok esetben
a gyermekvéde|mi intézkedések e|ő| a ,,menekü|és,'. A gyermek a csa|ádjában már nem tartható,
mert a szÜlők nem képesek, vagy nem akarnak a gyermekhez való viszonyukon, a neve|ési
szokásaikon, Va9Y az eIhanyagoIó é|etmódjukon vá|toztatni.

2010. tárgyévben összesen t643 fé|e veszé|eztetettségi rizikófaktort je|ö|t meg a gyermekjóléti
szo|gá|at, vagy va|ami|yen gyermekekke| kapcso|atban |évő intézmény a je|zésÜk során. Sajnos,
e|mondható, hogy a szakemberek nem mindig ismerik fe| a veszéĺyeztetettséget, i||etve annak
definícióját nem ismerik' Ez jő| érzéke|tethető azza| a pé|dáva|, hogy az érzelmi bántaImazást
decemberben 31-ig 17 a|kalommaI je|o|ték meg, pedig te|jesen egyérte|mű, hogy az egyéb
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bántaImazási kategóriákka| (szexuális, fizikai, eIhanyago|ás) mindig egyÜtt jár az érzeImi
bántaImazás is.

A veszélyeztetettség okait, az 1643 mutatószám nem je|ö|ĺ pontosan azért sem, mert a statisztĺkai
adatgyűjtés során e|várt (KSH á|ta|), hogy csak egy veszé|yeztetettséget je|ö|jenek meg a
je|zésben, pedig egy csa|ádnál, gyermekné| a rizikófaktorok mindig együttesen je|ennek meg. Egyik
rizikófaktor a másikból |evezethető, vagY következik. A szenvedéIybetegség együtt jár általában
magatartási, é|etvezetési problémáva|, következhet be|ő|e a kĺskorri e|hanyago|ása, bánta|mazása.
Anyagi prob|émák meg|éte esetén, megje|ennek a környezeti rizikófaktorok is, és végü|, de nem
utoĺsó sorban a pszichés érintettség, melynek ,,keze|ése otthon'' torténik - nem pedĺg szakember
segítségéve| --, a társadaImunkban igen szé|es körben aIkaImazott ,,gyógytechnikáva|,,, a
kü|önböző |egá|is és i||egális drogok haszná|ata. A |egá|is drogok közu| a gyógyszerek (nyugtatók,
a|tatók) és az alkoho|, az il|egá|is drogok közÜĺ a heroin, a kokain, amfetamin-heroin, marihuána.

Pá rka pcsotatok, házasság és vátáss

A párkapcsoIatokka| és házassággal kapcsoIatos főbb tendenciák napjainkban:

- A házasodási kedv je|entôsen visszaesett. 2007-ben mintegy 40 száza|ékka| kevesebb vo|t a
házasságkötések száma, mint 1990-ben. Leginkább a 25 évesné| fiata|abb nők és féďiak
házasságkötéseinek száma marad e| a korábbitó|, ugyanakkor mérséke|t eme|kedést mutat a 30-as
éveĺkben járó nők és féŕi ak házasságkötési aránya. A fiata|on meg nem kötött házasságokat az
idősebb korosztá|yok növekvő házasodási haj|andósága messze nem képes e||ensúlyoznl, így a
házasságkötések száma csokken.

- A házasu|ók korösszetételében történt vá|tozások miatt fo|yamatosan eme|kedik a házasulók
át|agos életkora' Mí9 1990-ben az e|őször házasuĺó menyasszonyok át|agosan 22 éves korban
|éptek az anyakönyvvezető e|é,2oo7-ben ezt már 27,5 éves korukban tették. Az e|őször nősÜlő
férfiak át|agos életkora is több mĺnt 5 évve| emelkedett: 24,7 évrő| 30,1 évre.

- Az a|ternatív együtté|ési formák, mindeneke|őtt az é|ettársi kapcsolatok fokozódó térhódítása
tapasztaIható' Az élettársi kapcsoIatok számának emeIkedése azonban nem kompenzá|ja a
házasságkötések számának csökkenését, más szóvaI a taltós párkapcsoIatban é|ôk aránya
visszaesést mutat.

- A népszám|á|ási adatok szerint a házasságkotés né|kü| együtt é|ő párok aránya 1990 és 2001
között 5,I száza|ékró| 11,3 száza|ékra novekedett. Az é|ettársĺ kapcsolatot é|ettikben |ega|ább
egyszer kipróbá|ók aránya enné| jóva| magasabb. Az NKI Élettint fordu|ópontjai című demográfiai
adatfe|véte| adatai szerĺnt a vaIaha párkapcsoIatban é|t férfi ak és nők egynegyede kipróbá|ta az
egyÜtté|ésnek ezt a szabadabb, jogi kötöttségektő| mentes formáját. A 25-29 éves korosztá|yon
be|Üĺ az éĺettársi kapcso|atban é|ők aránya a 40 száza|ékot is e|éri, majd az é|etkor előrehaladtával,
a kapcsoIatok többségének törvényesítéséve| az é|ettársak aránya fokozatosan csökken.

- A közvé|emény-kutatások adatai azt bizonyítják, hogy a hanyat|ó házasodási kedv e||enére a
házasság intézményének presztízse vá|tozat|anul erős, a házasság továbbra is a |egtámogatottabb
és Ieg megfeIe|őbbnek ta rtott pá rka pcso|ati, egyÜttélési forma.

- ]e|entősen változott az élettársĺ kapcso|atok megíté|ése. A házasság né|kÜ|ĺ egyÜtté|ések néhány
évtizede még deviánsnak tartott egyÜtté|ési formábó| napjainkra e|fogadott párkapcso|ati formává
vá|tak.

Ezek a tendenciák onmagukban véve nem fe|tét|enÜ| károsak, hiszen pé|dáu| önmagában az, hogy
va|aki házasságban vagy é|ettársi kapcso|atban neve|i gyermekét, nincs jelentős hatássa| a csa|ád
egységére. Ezen fo|yamatok hátterében azonban gyakran a csa|ád, mĺnt közösség
e|értékte|enedése á||, ami viszont rendkívÜ| rombo|ó hatású, mint a csa|ádok, mind a te|jes
társada|om számára. Az emberek egyedu|, családi támogatás né|kÜ| sokka| kevésbé képesek
bo|dogu|ni. Szeretnénk, ha a programjainkon részt vevő emberek észrevennék, hogy a csa|ád
támogatást nyújthat mind anyagi, mint szociális, mind lelki érteIemben. Szeretnénk segítéséget
nyrijtani a csa|ádi é|et megszervezésében, mind a hétkoznapokban, mind pedi9 nagyobb
osszefÜggésekben, hogy az egyedi bo|dogu|ás he|yett a kozös bo|dogu|ás |egyen az emberek cé|ja
és meg|ássák, ezen a módon többre juthatnak.

A gyermekvállalás és a munkavállalás konfliktusa5

5 Forrás: JeIentés a magyar népesség helyzetérő|, KSH Népességtudományi Kutató |ntézet, Budapest, zoo9
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A munkaerő-piacon kÜlönösen nehéz azoknak a nőknek a helyzete, akiknek kisgyermekük van
vagy még gyermekvál|a|ás e|őtt á|lnak. A piacaazdaság, a versenyszféra ',kikezdte.. azokat a
csa|ádpo|itikai kedvezményeket, ame|yek korábban még bizonyosfajta biztonságot je|entettek,
mive| a gyermekvá||a|ás, i||etve a kisgyermekgondozás időszakában nem fenyegette a nőket a
munka e|vesztése, Vagy a gyermek miatti munkaerő-piaci diszkrimináció.

A munkaviszonnyal rende|kezők csupán háromnegyedének maradt fenn vá|tozat|an formában a
munkahe|ye a gyermekgondozási támogatások igénybevéte|e a|att. Ez az arány a gyeden |évők
körében a |egmagasabb, a gyesen |évők között77,4o/o, a gyeten lévők esetében pedig 49olo.

Eme||ett fontos tényezőként em|ítették az anyák, hogy esetenként az a|acsony keresetek miatt
nem ĺs érte meg do|goznĺ vagy az újbó|i munkavá||a|ást a gyermekek é|etének megszervezéséve|
osszefÜggő fe|adatok e||átása nehezítette' Pedig az adatok szerint a gyesen' gyeden, gyeten |évők
egyre nagyobb arányban akarnak visszatérni a munkaerőpiacra a gyermekgondozási idő |ejárta
után (69,9o/o)' A fővárostól a vidék fe|é ha|adva csökken a munkahe|yre való vĺsszatérés
|ehetősége és szándéka, amit a szÜ|és e|őtt még vá||a|t, de a kisgyermek me||ett már
megoldhatat|an utazási nehézségek okoznak' A kozségekben - he|ybe|i elhe|yezkedési |ehetőség
híján - a városiakná| jóva| többen látják az újabb gyermekgondozási támogatás igénybevéte|ében
az egyetlen kiutat.

Az óvodák nyitvatartási rendje a városban (és országosan) á|ta|ában 6-17 óra között van, igazodni
|átszĺk a szÜ|ői igényekhez, sőt enné| hosszabb időtartamú nyitva tartásra nem vo|t igény. Azonban
az ingázás miatt sokan nem érnek oda L7 őráig gyermekükért. A csa|ád, és ezen be|Ü| a
gyermekek szociá|is hátterének, biztonságának a|apvető fe|téte|e, hogy a szÜ|ők meg tudják tartani
ál|ásukat, munkahe|yüket. Sajnos, napjainkban á|ta|ános je|enség - ku|önösen a do|gozó nők
körében - a gyermekes anyák diszkrimĺnációja. Legtöbbször a munká|tatók minimális méľtékben
toIerá|ják a gyermekvá|la|ássa|, gyermekneúe|éssđ| kapcsolatos prob|émákat. Éppen ezért, ha
közvetett módon is, de mindenképpen hatássaI Van az óvodák nyitva tartása a csa|ád szociá|is
heĺyzetére. A va|ós igényekhez igazodő időkeretek megvá|asztása e|ősegíti a gyermek megfe|e|ő
csa|ádi hátterének - ezen keresztÜl -fej|ődésének biztosítását. Projektünk ezt a szem|életet kívánja
továbbvinni, kiegészítenĺ, hogy még könnyebbé vá|jon a szü|ők munkahelymegtartása,
gyerekvá|lalás me||ett is.

Megoldások

. A családbarát munkahelyek a munka és a családi é|et összhangjának megteremtésére
törekednek. A csa|ádbarát munkahe|yek feIismerték, hogy könnyebb az aIkaImazottak
toborzása, megtartása, a hatékonyság növe|ése, ha a vá||a|at tekintette| van munkatársai
magáné|etére és egyútta| a csa|ádjára. A csa|ádbarát szem|é|et érvényesítésében ktj|fö|dön
e|sősorban a nagyvá||a|atok, a bankok, a biztosítótársaságok és a magasan képzett munkaerőt
igény|ő szektorok járnak az é|en, cé|juk pedig a nehezen póto|rlató munkatársak megtaftása,
azonban Magyarországon ez még gyerekcipőben jár, és projektÜnk sem tud ebben szerepet
vá||aIni.

. A munka és a család összehangolását cé|zó programok, a munkavá||a|ás, a szakmai karrier és a
csa|ádi é|et összehango|ása mindenki számára fe|e|ősséget je|ent, ugyanakkor az ezze| járő
fe|adatokat a társadalom elsősorban a nőkre hárítja' Az esé|yegyenlőség jegyében számos o|yan
program indu|t az EU-ban, ame|yek a csa|ádi é|ette| és a gyermekneve|ésse| járó fe|adatok
kiegyensri|yozottabb megosztása és a nemi szerepekkel kapcso|atos szem|é|etvá|tozás révén
kívánja e|ősegíteni a nők munkaerő-piaci esélyegyen|őségét. ProjektÜnk feIadatai között
szerepe|nek i|yen szoIgá|tatások.

. A gYesről, gyedről visszatérő nők (féĺfiak) munkavállalását cé|ző programok többsége |oká|is
szinten működik, de komp|ex módon koze|íti meg a prob|émát, többfé|e szo|gá|tatást és
lehetőséget kíná| - kü|önböző kombinációkban - a kisgyermekes anyák számára, p|. jogi
tréning, jogsegé|yszo|gá|at, gazdasági-Üz|eti tanácsadás, vál|a|kozói tréning,
szemé|yĺségfejIesztés, á||áskeresési tréning, ál|ásközvetítés, onsegítő csoportok szervezése,
gyermekfelÜgye|et szervezése. A he|yi ĺgényekre reagá|ó programok me||ett azonban ,,g|obá|is''
programokra is szükség van, je|en projektÜnk erre is kíná| szo|9á|tatásokat.

. Az é|ethosszig tartó tanu|ás fontossága a nők munkaerő-piaci esélyeinek javításában.

. Kampány a szÜ|ői szerep harmonikusabb megosztására. A munkaerőpiactó| va|ó tartós távo||ét
e|értékteIeníti a korábban megszerzett tudást, ami a szÜ|és és gyermekgondozás miatt
e|sősorban a nőket érinti. Ez a hátrány mérséke|ődhetne, ha a gyermekgondozói támogatások
igénybevéte|e nem kor|átozódna szinte csak a nőkre.

o Forrás: Szarvák Tibor szocio|ógus, főĺskoĺai adjunktus szÜkség|etfe|mérése, SZIE JFK SzociáIpedagógia
Tanszék, MTA RKK AT| SzolnokiTársada|omkutató Csoport
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Női munkaerő-piaci szo|gá|tató kozpont |étrehozása. Azok a kisgyermekes anyák, akik a szÜ|ést
mege|őzően nem rende|keztek munkaviszonnya|, Vagy a gyermekgondozási szabadság a|att
szűnt meg az á||ásuk, szintén sokféle képzési programba kapcso|ódhatnak be, vagy vá||a|hatnak
munkát akár a gyes Vagy gyet időtartama a|att, a munkavá||a|ónak és munká|tatónak egyaránt
vonzó fe|téte|ekke|. A probléma ôZ, hogy az érintettek nincsenek tisztában azokkal a
|ehetőségekkel és jogokka|, ame|yek munkaerő-piaci kötődésük erősítését, és visszatérésÜket
Iennének hivatottak e|ősegíteni a munka vi|ágába' Erre kíná| megoIdást pá|yaorientációs
tanácsadásunk.

Továbbá a családi és munkahe|yi kotelezettségek összehangolását megkönnyítené, ha a
gyermekintézmények nyitvatartása igazodna a munka vi|ágához. A gyermekintézmény-há|őzat
fejIesztése, rugaImasabb nyitvatartási rend kiaIakítása, a|ternatív gyermekgondozói
szoIgá|tatások, mint a csa|ádi napközi, Vagy házi gyermekfe|ÜgyeIet működtetése és
igénybevéte|ének e|érhetővé tétele hozzájáru|hatna ahhoz, hogy miné| kevesebb kisgyermekes
nő adja feI a munkavá||a|ást, a gyermekfe|ügyeIet mego|dat|ansága miatt, és vá|assza
kényszerből a gyermekgondozási szabadság meghosszabbítását. Erre a problémára
gyermekfe| Ü gyeIette| tudu nk m egoIdást biztosíta nĺ.

Tények

Gyesrő|, gyedrő| visszatérő nők BZo/o-a vé|ĺ úgy, hogy azért nĺncs vagy nem volt hosszabb ideig
|ehetősége do|gozni, meft gyesen/gyeden vo|t, i||etve mert kisgyereke van, azaz csakúgy, mint a
másik két csooortba tartozók. többséaÜk is saiát soecifikus helvzetÜkben |átiák az á||áskeresés
nehézségeit. A második Iegnagyobb gyakorisággaI eIhangzott ok a munkané|kÜ|iségÜkre a
munkahelyek hĺánya, a kevés á||áslehetőség vo|t. A munkaadók e|őíté|eteit a munkané|kÜ|iségük
okaként 16,10/o em|ítette meg spontán módon. A gyesről/gyedrő| visszatérő nők kozÜ| néhányan a
nehéz ál|áshoz jutás magyarázataként em|ítették az éĺetkort és a bö|csődeĺ e|he|yezés nehézségeit.

A gyesrő|/gyedrő| visszatérő nők harmada (30,3olo) nagyon igyekszik e|he|yezkedni, kétharmada
(63,8%) pedig torekszik ugyan arra, hogy talá|jon á||ást, de nem igazán bízik annak sikerében, és
6,Ĺo/o-uk reményte|ennek íté|i ezt a vá|laIkozást.

A gyesen/gyeden |évő, i||etve annak lejártávaI eIhe|yezkedni szándékoző nők közÜ| sokan
utasítottak vĺssza va|ami|yen á||ás|ehetőséget, zömében amiatt, hogy a munkaidő beosztás nem
vo|t összeegyeztethető a gyermek gondozásáva|. További ok a köz|ekedési nehézség, bö|csődei
férőhe|y-hiány Vagy a három műszakos munkarend'

A nők munkaerőpiacra va|ó visszatérésének nehézségeit e|sősorban a munkavá|la|ókhoz köthető
prob|émákkaI hozták kapcsoIatba, p|.: a szakmai lemaradás, a gyakorlatbó| való kiesés a
gyes/gyed aIatt, a tú|munka vá||a|ásával kapcsolatos problémák, a visszailIeszkedési prob|émák
stb' A fog|alkoztatottság e|érését gát|ó prob|émákat másodsorban a munkaerő-piaci tú|kínálatban
látják.

A gyesrő|, gyedrő| visszatérő nőknek csak az 58,5Vo-a vette ĺgénybe |egutóbbi munkakeresése
során a munkaÜgyi központ szo|gá|tatásait.

A gyesrő|/gyedrő| visszatérő nők többsége szerint Van a csoportjukkal szemben diszkrimináció
Magyarországon, tizeduk szerint egyá|ta|án nem éri, köze| harmaduk szerint kismértékű, míg
56,4o/o-uk szerint nagymértékű hátrányos megkti|önboztetés sújtja ennek a csoportnak a tagjait.
Fele-fe|e arányban gondo|ják, hogy te|jesen Vagy inkább rejtetten, il|etve hogy te|jesen Vagy
inkább nyíltan történik a diszkrimináciő' 7oo/o-uk ha|lott már a csoportját érintő diszkriminációs
Ügyrő| és több mint 407o-ukat tapaszta|ta a hátrányos megkü|önböztetést, 5,4o/o úgy gondo|ja,
hogy,,speciá|ĺs he|yzete,, miatt bántak ve|e másként a munkahe|yén.

A gyesrő|/gyedrő| visszatérő nők negyede nem tud vá|aszoĺnĺ a fog|aĺkoztatásukkaI járó e|őnyökke|
kapcso|atos kérdésre, és kevésse| több, mint a fe|e szerint nincs e|őnye annak, ha gyesrő|/9yedrő|
visszatérő nőt aIkaImaznak a munkaadók' E|őnyök között szerepe|, hogy megbízhatóak és nagyobb
a fe|e|ősségérzetÜk azoknak a nőknek, akiknek Van gyermekÜk. Továbbá, hogy jobban megbecsülik
a munkahe|yÜket, hogy jobban be tudják osztani az idejÜket és hogy tÜre|mesebbek, mint más
alkalmazottak.

A gyesrő|/gyedrő| visszatérő nők a|ka|mazásának hátrányaiva| kapcso|atban nem tudott á||ást
fog|a|ni a nők 16,0olo-a, és 7,oo/o-uk semmi|yen - a fog|a|koztatásukbó| következő - hátrányt nem
tudott em|íteni. Van, aki hátrányként soro|ta fe|, hogy a gyermek(ek) betegsége miatt többet
vannak táppénzen, és/vagy, hogy időbeosztásuk nem ruga|mas: nem tudnak túlórát vá||a|ni,
hétvégén vagy három műszakban do|gozni. Van, aki úgy gondolja, hogy a munkaadók nem
szeretik a gyerekes anyákat, továbbá kevésbé lehet számítanĺ rájuk, mint más fog|aIkoztatottakra.

A cé|csoportok körében végzett fe|mérések, konzu|tácĺók, a bevont partnerek információi a|apján
megá||apítható, hogy a cé|csopoft számára nagyon fontos egy o|yan kozösségi ,,portá|,,, hely, ahová
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bármikor fordu|hatnak prob|émájukka|, akár on|ine, akár szemé|yesen, egyéni éslvagY csoportos
formában. EgyÜttműködési készségÜk pozitív, szívesen vesznek minden o|yan szolgáltatást, ame|y
meg konnyíti, kön nyedebbé teszi életÜ ket, kapcso|ataikat, mu n káj u kat.

Partnereinktő| megerősítést kaptunk, hogy a projektÜnkre igény van, me|yet a célcsoport is igazolt.
o|yan új, innovatív, csa|ádokat támogató gyakor|ati szoĺgáltatásokra Van szt.ikség, me|yek
e|ősegítik a gyermekvá||a|ás és munkavá|lalás osszeegyeztetését, segítik a munkaerőpiacra va|ó
visszatérést, önfej|esztésre teremtenek |ehetőségeket, va|amint keze|ni tudják a csa|ádi, akár
párkapcsoIati, akár szÜ|ő-gyerek kapcsoIati problémákat. Egyfajta tanácsadó, segítségnyújtó,
onfej|esztő programra' képzésre van szükség.

Magas azigény a kamaszok körében a párkapcso|atok és a csa|ádalapítás nehézségei kérdéskörben
is, ezért számukra is kido|goztuk a megfe|elő komp|ex szo|gá|tatáshaImazt, továbbá mindenki
számára e|érhető közösségépítő programokat tervezünk, me|yek a csa|ádi é|etre neve|és témakörét
fejtegeti k, rendezvények formájában.

A rész|etes szakmai taĺta|mat a kovetkező fejezetben mutatjuk be.
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IV. A projekt szakmai tartalma és módszertani megvalósítása

csALÁDI ERőFoRRÁS KözössÉGI KözPoNT - csEKK
Tervezett szakmai tevékenységek:

GYERMEKFELÜGYELET MEGszERVEzÉsE

Célcsoport:

Gyermekes szu|ők, gyermekvá||alás után a munkaerő piacra visszatérni kívánó anyák, apák, és
más, párkapcso|ati, házassági és egyéb csa|ádi Ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő
szemé|yek gyermekei (20 hetestő| 14 éves korig) Kapacitás: k|ubokná|, tanácsadásokná|,
tréningekné| alka|manként 7 gyermek fe|Ügye|ete biztosítható; csa|ádi napoknál 44 gyermek
fe|Ĺi gyeIete biztosítható.

A tevékenység megvalósu lásá nak gya korisága / rendszeressége:

A projekt megva|ósítási ideje alatt fo|yamatosan megva|ósu|ó szoIgá|tatás.

Összesen: 71 a|ka|omma| 465 órában

Erőforrás igény:

- szemé|yi: szakértő fe|sőfokú isko|ai végzettségge|

- tárgyĺ: egY, a cé|csoport é|etkori sajátosságainak megfele|ő eszközökkeI feIszere|t, 20 m2 -es
he|yiség, az é|etkornak megfeIe|ő bútorok, játékok, sportfeIszere|ések, stb.

- játszó szőnyeg, pe|enkázó, aszta|ok, székek, képességfej|esztő játékok, fej|esztő eszközök, papír,
színes cerlza, könyvek, játékeszközök

A szolgá ltatás céIja, cél kitíizései :

A gyermekfe|Ügye|etet igénybevevő cé|csoport számára az életkori sajátosságoknak, szemé|yes
érdek|ődésének megfe|e|ő tevékenységek kíná|ata.

Szakmai tartalom:

A szoIgá|tatás aIapeIve a prevenció, a cé|csoport hasznos szabadidő eItö|tésének biztosítása,
biztonságot adó kornyezet megteremtéséve|.

A szo|gá|tatás hozzájárul, hogy a tréningeken, tanácsadásokon részt vevő szÜ|ők megnyugtatóan
biztonságos körÜ|mények között he|yezhessék e| 9yermekeiket.

EIvál.t eredmények:

A szo|gá|tatást vegyék igénybe, az igénybe vevő szÜ|ők e|égedettek |egyenek a szo|gá|tatás
színvona|áva|, a gyermekek érezzék jó| magukat. Az önkéntes tevékenység fe|értéke|ődik,
javuInak, erősodnek a társas kapcso|atok, informá|is kapcso|atok alakuInak ki a csa|ádok között.

Tervezett szakmai tevékenységek . klubok, tanácsadás

Családokat támogató gyakorlati szolgá|tatások

1. Szívességcsere központ . Értékbank működtetése

A közösség tagjai részérő| önként fe|aján|ott, a kö|csönös segítségnyújtás, a közösségi kapcsoĺatok
hatékony fej|esztését szo|gá|ő, a mĺndennapi é|et során fe|merÜlő nehézségek áthida|ását segítő, a
közösség tagjai számára, egymásért végzett szívességi szolgá|tatások felaján|ásának fogadása -
kozvetítése az arra igényt tartók számára'

Célcsoport:

Budapest VIII' kerÜ|etében é|ő szemé|yek, akik a fent nevezett szo|gá|tatást igénybe kívánják
venni (e|sősorban gyermekes szú|ők, házasságkötésre, gyermekvá||a|ásra készÜ|ő párok, a
gyermekvá|lalás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó anyák és apák, gyermekek, a
társkeresés és a fele|ős párkapcsoIati magatartás iránt érdek|ődő fiataIok, és más, párkapcsoIati,
házassági és egyéb csa|ádi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igény|ők).
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A tevékenység megva lósulásá nak gyakorisága / rendszeressége:

A projekt megva|ósítási ideje aIatt folyamatosan megva|ósu|ó szoIgá|tatás.

Erőforrás igénye:

1.Szemé|yi fe|téte|e: szakéftő fe|sőfokú isko|ai végzettségge|

2.Tárgyi fe|téteIek:

- Hon|ap létrehozása és műkodtetése, ahhoz szÜkséges infrastruktúra

- Lega|ább 10 m2 irodai he|yiség, aho| a szemé|yes fe|aján|ásokat fogadni és közvetíteni
lehet

A szolgá ltatás céIja, céIkitíizései :

A közosség tagjainak egymást támogató, önkéntes szívességi szo|gáltatások nyújtása vá|jon
értékké a kozösség tagjai számára. A szívességi szolgá|tatások növekedéséve| a|aku|janak ki

kisebb támogató közösségek. KapcsoIati erőforrásokon trjI a csa|ádok anyagi erőforrásai is
növekedjenek.

Szakmai tartalma:

A szívességi szo|9á|tatások feIaján|ásának, regisztrá|ásának adminisztratív formájának kidoIgozása.
A szívességi szoIgá|tatást igénv|őkligénybe vevők és a szolgá|tatást nyújtók ta|á|kozásának
e|ősegítése, szívességi szoIgá|tatások közvetítése.

Elvárt eredmények:

Növekszik a csa|ád- és más közosségen be|uIi egyuttműködés hatékonysága, az önkéntes
tevékenység fe|értékelőd i k, javu I na k, erősöd nek a tá rsas ka pcsoIatok.

2. Párkapcsolati tanácsadás

CéIcsoport / kapacitás:

Budapest VIII' kerÜ|etében é|ő párok, i||etve csa|ádok, akik párkapcsoIati, házassági és egyéb
csa|ád i ü gyekben tanácsadást, segítség nyrijtást i gényeI nek

A tevékenység megva lósulásána k gyakorisága / rendszeressége:

A projekt megva|ósítási ideje alatt fo|yamatosan megva|ósu|ó szo|gá|tatás.

Erőforrás igénye:

- Szemé|yi: szakértő felsőfokú isko|ai végzettségge|
- Tárgyi: kiscsoportos tanácsadásra atka|mas (|egalább 10 m2 a|apterÜ|etű) a|apbútorzatta|

fe|szere|t he|yiség

A szolgáItatás céIja, célkitíizései :

Harmonikus csa|ádi é|et támogatása, a csa|ádok működési képességének, összetartó erejének
támogatása.

Szakmai tartalom:

Tanácsadói beszé|getés/beszé|getéssorozat, me|yen |ehetőség szerint a pár mindkét tagja, i||etve a

család va|amennyi tagja részt vesz. A tanácsadási fo|yamat során praktikus szempontok mentén a
család mindennapi prob|émáinak (e|sősorban kapcso|ati prob|émák, kozös é|etvĺte|i nehézségek,
fejlődési és akcidentá|is krízisek, stb.) fe|do|gozása, mego|dása ál| a középpontban, me|ynek során
a részt vevők a konzu|ens szakember segítségéve| optima|izá|ják a kapcso|at működését.

A csa|ádkonzu|táció fókuszában a csa|ádi / kapcsolati rendszer á|l, nem az egyéni nehézségek és
prob|émák, hanem azokat egységes, egymásra ható rendszerként keze|i'

E Ivá lt ered m ények / meg szerezh ető ko m pete n ci á k :

A párlcsalád tagjainak egyÜttműködése, kapcsoIati minősége, párkapcsoIati k|ímája,
kommunikációja javu|, kapcsolatuk rejtett összefÜggéseit felismerik' MegfogaImazzák érzéseiket és
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prob|émáikat, ezze| |ehetőséget teremteve egymás mé|yebb megismerésére és megéftésére. A
párlcsa|ád közös érték- norma- és szabályrendszere formá|ódik.

3. Nevelési tanácsadás

CéIcsoport:

Budapest VIII. kerü|etében é|ő, gyermekÜk nevelésében e|akadó, vagy prob|émákkaI kuzdő szÜlők.

A tevékenység megva lősulásá nak gyakorisága / rendszerességel

A projekt megva|ósítási ideje aIatt fo|yamatosan megvalósu|ó szo|gá|tatás.

Erőforrás igénye:

Szemé|yi fe|téte|ek: szakértő felsőfokú iskoIai végzettségge|

Tárgyi fe|téte|ek: egy professzioná|is segítő kapcso|at biztosítására alka|mas he|ység, megfe|e|ő
bútorzatta I berendezve

Célja:

Azon csa|ádoknak, i||etve szü|őknek történő segítségnyújtás, ahol a gyermek neve|éséve|, Ie|ki

egészségéveI ka pcsoIatos kérdések, prob|émá k, nehézségek merü | nek fe|'

Szakmai tartalma:

A csa|ád gyermekneve|éséveI kapcsoIatban nyrijtott, egyénre szabott integratív tanácsadás'
Rész|etes prob|émafe|tárás, anamnézis, e|ső interjú, projektív vizsgá|ó eljárások (rajz, játék,
tesztek, kérdőívek) segítségével' A prob|émához igazodó, egyéni tanácsadási fo|yamat, segítő
beszé|getés, és indirekt beavatkozások (játék, művészetterápĺás eszközok, stb.) révén'

EIvárt eredmények:

A gyermek neve|ése során adódó prob|émák megbeszé|éséve| a csa|ád működési egyensú|yának az
újbó|i megteremtése, a gyermek neve|ése során e|ért eredményekben történő megerősítése. A
gyermek-szÜ|ő kapcso|at minősége javul, a szu|ők gyermekneve|ési eszkoztára bővÜ|, a gyermek
igényeihez igazodik'

4 .CsaIádtámogatási e!|átásokkal, családi kedvezménnyel kapcso!atos tájékoztatás

Célcsoport:

Budapest VIIi. kerÜ|etében é|ő személyek, akik a nevezett szo|gáltatást igénybe kívánják venni
(e|sősorban gyermekes szü|ők, házasságkötésre, gyermekvá||aĺásra készÜlő párok, a
gyermekvá||aĺás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó anyák és apák, a társkeresés és a
fele|ős párkapcso|ati magatartás iránt érdek|ődő fĺatalok, és más, párkapcso|ati, házassági és
egyéb családi ugyekben tanácsadást, segítségnyújtást igény|ők).

Kapacitás: A szo|gá|tatás alkaImanként az igénye|t témátó| és információtarta|omtó| függően.

A tev é ke nység m egva I ő su I á sá n a k g ya kori sá g a / re n d sze re sség e :

A projekt megva|ósítási ideje aIatt fo|yamatosan megvaĺósu|ó szoIgá|tatás.

Erőforrás igénye:

1.Szemé|yi fe|téte|e: szakértő fe|sőfokú iskoIai végzettséggeI

2'Tárgyi fe|téteIek:

. Lega|ább 1O m2 aIapterÜletű, infrastruktúráva| és aIapvető berendezésĺ tárgyakkal
eĺ|átott he|yiség

AIa pvető céIja, cél kitíÍzései :

A te|jes körű tájékoztatás és információnyújtás az á||am a|apvető csa|ádpo|itikai eszköztárának
elemeĺrő| (közvet|en pénzÜgyi juttatások, közvetett pénzÜgyi juttatások, a kapcso|ódó szabadság
és segéĺy rendszere, a gyermekgondozási ĺntézményrendszer és csa|ádi kedvezmények).
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Szakmai tartalma:

Szé|eskörű, rész|etes, biza|mat ke|tő és közérthető tájékoztatás és információnyújtás a kü|önfé|e
csa|ádtámogatási e||átásokró|, csa|ádi kedvezményekrő| (szociá|is, gyermekvédeImi, he|yi).

Elvárt eredmények:

Széleskörű tájékozottság és informá|tság a tudatos döntések meghozata|ának elősegítésére' A
komp|ex csa|ádtámogatási rendszer ismerete és átlátása. Az e|igazodás e|ősegítése az igénybe
vehető e|látások, támogatások és szo|gá|tatások rendszerében. A szolgáltatást igénybe vevők
érdekérvényesítő képességének megerősödése.

5. Tanácsadás a munka vilá9ához való visszatéréshez

Gyermekgondozásbó| visszatérő szÜ|ők számára kompIex - munkavá||aĺási, pá|yaorientációs,
(csa|ádĺ) é|etvezetési, mentá|higiénés tanácsadás.

CéIcsoport:

Budapest VIII. keru|etében é|ő, a gyermekvá|la|ás után a munkaerő piacra visszatérni kívánó
anyák, apák, szemé|yek.

A tevékenység megvalősulésé na k gya korisága,I rendszeressége:

A projekt megva|ósítási ideje aIatt fo|yamatosan megvalósuló szolgá|tatás'

Erőforrás igénye:

Szemé|yi fe|téte|ek : szakértő fe|sőfokú isko|a i végzettség ge|

Tárgyi fe|téteIek:

- Lega|ább 1O m2 aIapterÜ|etű, infrastruktúráva| és aIapvető berendezési tárgyakkaI el|átott
heIyiség

Ala pvető céIja, céIkitíizései :

A gyermekgondozásbó| visszatérni kívánó szÜ|ők reintegrá|ásának e|ősegítése a munkaerőpiacra az
egyéni szÜkségIeteik figyeIembe véte|ével, vaIamint az újbóli munkába á|ĺássaI járó nehézségek
megszÜntetésének csökkentése, a csa|ádi é|et újragondo|ásának segítése, a csa|ádi élet és a
munkavá| |a|ás összeegyeztetése.

Szakmai tartalom:

A tanácsadások során a munkaerőpiacra vĺsszatérők életének ezen a meghatározott pontjánál a

tovább|épéshez segítséget kérnek, mert az aktuális é|etútjukbó| és á||apotukbó| szÜkségszerűen
ki|épni kényszerü|nek, döntéshozataI e|őtt álInak. A tanácsadások során a prob|émák

feItérképezése után speciá|is tanácsadási típusokka| (informá|ó, orientá|ó, döntés-előkészitő,
pá|yakorrekciós, pá|yaismereti, munkavá||a|ási, életvezetési tanácsadás) támogatjuk a

cé|csoportot'

Elvárt eredmények:

A tanácsadásban részesĹi|ő szemé|yeknek nő önismerettik, megfe|e|ő ismereteket és információkat
kapnak, ezá|taI képesek Iesznek önál|óan munkát keresni és nagyobb sikerreI be is tö|tik a

munkahelyet. A csa|ádi é|etvezetési képességeiket újragondo|va, az új he|yzethez igazodva
optimaIizá|j ák azt,

6. Baba-Mama Klub

CéIcsoport:

Budapest VIII. kerü|etében é|ő, 3 év alatti gyermekÜkke| otthon |évő kismamák és kispapák.

A tevé ke n ység m eg va I ó s u I á siő n a k g ya ko ri sá g a / re n d sze re sség e :

A projekt megva|ósítási ideje aIatt fo|yamatosan megva|ósu|ó szo|gá|tatás.

Erőforrás igénye:
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Szemé|yĺ : szakéftő feIsőfokú iskoIa i végzettség geI

Tárgyi: kb. 25-30 mz-es, a gyermekek é|etkori igényeinek megfe|e|ően kia|akított, játékokka|
berendezett heIység, mellékhe|ység biztosításáva|.

Ala pvető céIja, cél kitíizései :

A GYES-n, GYED-n |évő édesanyák számára egy ,,sorstársi,, kozösség |étrejöttének a megteremtése
és a mindennapjaikban hasznosítható tudás, ismeret átadása, i||etve az élethe|yzetÜkben, a
gyermekü k gondozása, neve|ése sorá n fe| merÜ |t kérdések meg beszé|ése.

Szakmai tattalma:

A csecsemő i||etve a kisgyermek egészséges testi-|eIki fej|ődéséveI kapcsolatban feImerÜlő
prob|émák, kérdések, dilemmák közos megbeszé|ése, szemé|yes tapaszta|atok átadásáva| és kÜ|ső
szakember bevonásáva|'

Elért eredmények:
,,Kiegyensú|yozott édesanya-boldog gyermek.', A program á|ta| megva|ósul a szÜ|ők és gyermekek
közötti informá|is kapcsoIatok, szÜ|ői kapcsoIatok rendszere. Teret biztosít szemé|yes
tapasztalatcserére. Létrejön nek önsegítő csopoftok.

7. Házasságra való felkészítő tanácsadás:

Házasságra va|ó feIkészítés: segítségnyújtás a fiataI párok részére ahhoz, hogy a tartós
e|köteleződést jelentő házasság, mint érték me||ett döntsenek, és fe|készÜlhessenek az ezze|
kapcsoIatos Iegfontosa bb fe|adatokra, ki hívásokra.

CéIcsoport:

Budapest VIII. keru|etében é|ő, házasságkötésre készÜ|ő párok, va|amint a társkeresés és a fe|e|ős
pá rka pcso|ati magata rtás i rá nt érdek|ődő fiata |ok.

A tevékenység megvalósulásának gyakorisága :

A projekt megva|ósítási ideje a|att fo|yamatosan megvalósu|ó szo|gáltatás.

Erőforrás igény:

- Szemé|yi fe|tételek: szakértő fe|sőfokú isko|ai végzettségge|

- Tárgyi feItételek: Legalább 15m2 alapterÜ|etű, a professzioná|is segítségnyújtásra a|ka|mas,
megfeIe|ő bútorzattal feIszere|t he|yiség'

Al a pvető céI kitíizések:

A házasságkötést mege|őző segítő/tájékoztató/támogató beszé|getések azért, hogy a résztvevők
dontése ke||ően mega|apozott, fe|eĺősségte|jes |egyen. A származási családbó| hozott értékek,
szemé|yes értékek, közös célok, szerepek, elvárások átgondo|ásának támogatása.

Szakmai tartalma:

Szemé|yre szabott segítségnyújtás fiata| párok részére ahhoz, hogy a tartós elköte|eződést jeĺentő
házasság, mint érték me||ett döntsenek, és fe|készÜ|hessenek az ezze| kapcso|atos |egfontosabb
feIadatokra, kihívásokra'

Elvárt eredmények:

A tanácsadáson résztvevők fe|elősségteljes döntést kovetően, egymás iránt e|köteleződve kötnek
házasságot. A családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvá||a|áshoz kapcso|ódó társadaImi
viszonyulás javu|, a csa|ádi é|etteI kapcsoIatos negatív jelenségekkeI szembeni prevenció
megva|ósul.

8. A családfenntartó szerepe:

K|ub je||egű e|őadáson keresztÜ| a féŕiak csa|ádon belÜli szerepének interaktív átbeszé|ése. A
csa|ádfenntartói szerepen tú|mutató érze|mi szerepek átbeszé|ése. Segítségnyújtás a férfĺaknak a
magáné|et-munka egyensú|yának megtaIá|ásában.
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CéIcsoport:

Budapest VIII. kerü|etében é|ő férfiak, akiket érint az adott téma.

A tevékenység megvalósulásának gyakorisága :

A projekt megvalósítási ideje alatt fo|yamatosan megva|ósu|ó szo|gá|tatás.

Erőforrás igény:
. Szeméĺyi fe|téte|ek: szakértő fe|sőfokú iskolai végzettségge|

- Tárgyi fe|téte|ek: Ie9a|ább 1Om2 alapterü|etű, a professzioná|is segítségnyújtásra aIkaImas,
megfeIe|ő bútorzattaI fe|szere|t he|yiség'

AI a pvető céI kitíizések :

A kiégést/fásultságot mege|őző segítő/tájékoztató/támogató beszé|getések azért, hogy a
résztvevők megfe|e|ően tudják keze|ni a családban és a társadalomban betö|tött férfi szerepÜket.

Szakmai tartalma:

Szakember segítségével új technikákat ismeretnek me9 a féŕiak, me|yekkeI sikeresen
megteremthetik magáné|etük-munkaheIyÜk közötti egyensú|yt, Ietisztázásra kerülnek a
társada|omban és a csa|ádban betö|tött szerepük.

Elvárt eredmények:

A tanácsadáson résztvevő féfiak fele|ősségte|jes családfenntartókká vá|nak, csa|ád tagjaik iránt
eIköteIeződnek. A csa|ádhoz, a gyermekekhez, a gyermekvá||a|áshoz kapcso|ódó társadaImi
viszonyu|ásuk javu|, a csa|ádi é|etteI kapcsoIatos negatív jeIenségekkeI szembeni prevenció
megva|ósu|.

9. Étetvezetési tanácsadás:

Szakember bevonásáva| nyújt segítséget a jövőbeni he|yzetre koncentrá|va az é|etében fe|merÜ|t
konkrét kihívássa|, megoldandó problémával kapcso|atban.

Célcsoport:

Budapest VIII' kerÜ|etében é|ő szemé|yek, akik a fent nevezett szo|gá|tatást igénybe kívánják
venni.

A tevé ke n ység m egva I ó su I á sá n a k gya ko ri sií g a :

A projekt megvaĺósítási ideje aIaťt fo|yamatosan megva|ósuló szo|9áltatás'

Erőforrás igény:
. Személyi fe|téte|ek: szakértő fe|sőfokú isko|ai végzettségge|

- Tárgyi fe|téte|ek: lega|ább 10m2 alapterÜ|etű, a professzioná|is segítségnyújtásra aIkaImas,
megfe|e|ő bútorzattaI feIszere|t he|yĺség.

AIa pvető céI kitíÍzésekl

Az életvezetési tanácsadás cé|ja a hétköznapi heIyzetekben felbukkanó érze|mi, hanguIati,
ka pcso I ati p ro b |é m á k tisztázása, enyh ítése, kezelése.

Szakmai tartalma:

Szakember segítségéve| egy új szempontot kaphat a résztvevő nehézségeinek keze|ésére, ame|yek
segítik az adott probléma mego|dásában. A kiscsoportban történő é|etvezetési tanácsadás
segítséget nyújt abban, hogy a hason|ó élethe|yzetben lévő pácienseinknek a|ka|muk nyí|jon
tapaszta|ataikat egymássaI megosztani, egymásban támaszt ta|á|ni. A |elki feszü|tség a közös
tevékenységek, beszé|getések, re|axációk hatására Iecsökken, a testi-|elki kozérzet javu|.

EIvárt eredmények:

A programon résztvevők egyre könnyebbnek fogják magukat érezni, egy fajta védettséget
megé|ve. Fényt és szeretet tapasztalnak, az egyénnek az az érzése támad, hogy mindannyian egy
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csónakban evezÜnk, í9y örömme| segít másoknak is, miközben megta|á|ja saját é|etének érte|mét,
cé|ját.

1o' Irodalmi klubok csa|ádoknak:

A csa|ád minden tagjának nyújt együttes é|ményszerzést az iroda|mon keresztü|, közösen
fe|dolgozva egy-egy művet, így erősítve az egyes csa|ádi közosségeket'

Célcsoport:

Budapest VIII. kerÜ|etében é|ő szemé|yek, akik a fent nevezett szo|gá|tatást igénybe kívánják
venni.

A tevékenység megvalósulásának gyakorisága :

A projekt megva|ósítási ideje alatt fo|yamatosan megva|ósu|ó szo|gá|tatás.

Erőforrás igény:
. Szemétyi fe|téte|ek: szakértő fe|sőfokú isko|ai végzettségge|

- Tár9yi feItételek: Iega|ább 1Om2 alapterÜ|etű, a professzionális segítségnyújtásra aIkaImas,
megfeIelő bútorzattaI felszere|t he|yiség.

Al a pvető cél kitíÍzések :

A csa|ád minden tagjának közos é|mény megé|ése iroda|mi műveken keresztÜ|.

Szakmai tartalmat

Kiscsopotos k|ub rendezvényeken szakértő segítségéve| iroda|mi műveken keresztü| a csa|ádi é|et
eszményének megértése, fogaImak tisztázása, közös interaktív beszé|getésen keresztÜ|.

Elvárt eredmények:

A klub rendezvényen résztvevőkhöz köze|ebb kerÜ| az iroda|om, a csa|ádok otthon is fo|ytatják az
itt átéĺteket'

11. Családi' párkapcsolati mediáció:

A párok közotti, i||ető|eg a sztj|ők és gyermekeik közötti, a generációk közötti vagy egyéb csa|ádon
be|Ü|i konf|iktusok fe|o|dása mediáció keretében.

Csa|ádi, párkapcso|ati, szÜ|ő - gyermek közötti, generációk közötti vagy egyéb csa|ádon be|Ü|i

konf|iktusok keze|ése, mediáció.

Célcsoport:

Budapest VIII. kerÜ|etében é|ő szemé|yek, akik a fent nevezett szo|gáltatást igénybe kívánják
venni (eIsősorban gyermekes szÜ|ők, házasságkotésre, gyermekvá||a|ásra készÜ|ő párok, a
gyermekvá||alás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó anyák és apák, gyermekeik, a
társkeresés és a feIe|ős párkapcsoIati magatartás iránt érdek|ődő fiataIok, és más, párkapcso|ati,
házassági és egyéb csa|ádi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igény|ők).

A tevé ke nység m egva l ő su l á sá n a k g ya ko ri sá g a / re n d sze re sség e :

A projekt megva|ósítási ideje aIatt fo|yamatosan megva|ósu|ó szo|9á|tatás.

Erőforrás igénye:

- Szemé|yi: szakértő fe|sőfokri isko|ai végzettségge|

- Tárgyi fe|téte|ek: |ega|ább 15 m2 a|apteru|etű, a professzioná|is segítő kapcso|at megva|ósítására
alkaImas heIyiség

AIa pvető céIja, cél kitíÍzéseÍ :

A harmonikus csa|ádi é|etre neve|és segítése. A csa|ádilpárkapcso|ati, gyermek _ szu|ő közötti
konf|iktusok konstruktív keze|ésének támoqatása mediátor bevonásáva|.
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Szakmai tartalma:

Konf|iktusos he|yzet megoIdásában torténő segítségnyújtás' A mediátor kommunĺkációs
csatornákat teremt, valamint segíti a résztvevőket abban, hogy a vádak, szemrehányások,
támadások mögött meg Iehessen |átni az emberi motivációkat, szÜkségleteket, a mediáció
megá||apodássa| záru|, a kapcsoIat javu|.

Elvárt eredmények:

A résztvevők személyiségtikben/szü|ői szerepükben megerősödve a mindennapokban hatékonyan
aIkaImazzák a konf|iktuskezelés a|ternatív technikáit. A kommunikáció fej|ődik, ezáltaI a társas
kapcsoIatok harmonikusabbá, a prob|émamego|dás hatékonnyá vá|ik'

:n.rľrľe.r"x

1. Tréning a munkaerőpiacra va!ó visszatérésről, a családi é|et és a munka
összeegyeztethetőségérőI a cé|csoport szĹikségleteinek figyelembevéte!éve!

Munkavá||alásĺ és pá|yaorĺentációs és csa|ádi é|etvezetési készségek elősegítését cé|zó zárt,40 órás
csoportfog lal kozási fo|ya mat.

Célcsoport:

Budapest VIII. kerÜ|etében é|ő, a gyermekvá||alás után a munkaerő piacra visszatérni kívánó
anyák, apák, személyek.

A tevékenység megvalósulásának gyakorisága/ rendszeressége:

Időbeni ütemezése: a pá|yázatban szereplő cse|ekvési Ütemterv szerint az 1. hónap,

osszesen: 40 őra

Erőforrits igénye:

- Szemé|yi fe|tételek: tréner a képzés szakirányú megfe|e|ő fe|sőfokú isko|ai végzettségge| és két
éves oktató tapasztaIattaI

- Tárgyi fe|téte|ek: Infrastruktúra: kb. 20 m2 csoportszoba

Eszkozigény: írószer, 15 |ehajtható írófe|Ü|ette| rendeIkező irodai szék,
projektor, kivetítő vászon, f|ipchart táb|a, |aptop

AIa pvető céIja, céIkitíizései :

A munka és a csa|ádi élet osszeegyeztetése e|vének megva|ósu|ását cé|ozza. A részt vevők
szem|é|etvá|tását, önsegítő há|ózatok |étrejöttét segíti e|ő. A gyermekgondozásbó| visszatérni
kívánó szü|ők reĺntegrá|ásának e|ősegítése a munkaerőpiacra a csopoftmunka előnyeive| és
eszközeive|, a részt vevők m u nkába á | |ásána k e|őseg ítése/e|őkészítése.

Szakmai tattalom:

A csa|ádi erőforrások fe|tárása, újragondolása, a családi szerepek és fe|adatok átstrukturá|ása,
osszehango|ása, gyakor|ati megva|ósításának nyomon kovetése. A csa|ádi életet befo|yáso|ó munka
vi|ágának iIleszkedése a je|en csaĺádĺ é|etvite|hez. A cé|csopoftnak az e|őzetes prob|émafe|tárást -
egyéni és csoportos - követően igényeiknek és szükségleteinek megfe|e|ően nyújtunk újraorĺentáló,
páĺyakorrekciós, munkaerő-piaci (re)integrá|ó, elhelyezkedést segítő csopoftfogIaIkozást'

A résztvevőknek Iehetősége nyílik a tapasztaIatcserére, tapasztaIati tanulásra'

Elvárt eredmények:

A csoportfolyamatban részt vevők szemé|yiségÜkben megerősödnek, önismeretÜk fej|ődik.
Egyéni|eg aIkalmazható stratégiák szÜletnek, a harmonikus csa|ádi é|et és a stabi| és hatékony
munkavá||a|ó szerep összeegyeztetésére. Csa|ádi é|etcik|us.váltás támogatásának hatására új
adaptív megkÜzdési stratégĺák a|akuInak ki, a csa|ád egészének a|kaĺmazkodási készsége nő.

2. Konf|iktuskezelés fe|sőfokon
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A csa|ádi é|ettel osszefÜggésben fe|merü|ő konf|iktus he|yzetek fe|ĺsmerése és keze|ésének módjai'

Célcsoport:

Budapest VIII. keru|etében é|ő szemé|yek, akik a fent nevezett szoĺgá|tatást igénybe kívánják
venni.

A tevékenység megvalősulásának gyakoriságal rendszeressége:

Időbeni ütemezése: a pá|yázatban szerep|ő cse|ekvési Ütemterv szerint az 3. hónap,

osszesen: 40 őra

Erőforrás igénye:

- Személyi feĺtételek: tréner a képzés szakirányú megfe|e|ő felsőfokú isko|ai végzettségge| és 2
éves oktató tapasztalattaI

- Tárgyi fe|téte|ek: Infrastruktúra: kb. 20 m2 csoportszoba

Eszközigény: irőszer, 15 |ehajtható írófe|Ü|etteI rendelkező irodai szék,
projektor, kivetítő vászon, f|ipchaft táb|a, |aptop

Alapvető céIja, cél kitíÍzései :

A csa!ád! élette| összefÜggésben fe!merÜ|ő konf|iktus he|yzetek felismerése és keze|é"áno|z mÁr|ĺ:i

Szakmai tartalom:

Önismereten keresztÜ| megérteni saját működésÜket, vaĺamint a család többi tagjának vise|kedését
és az asszertív kommunikációs technikán keresztĹjI segíteni a csa|ádtagok közötti kommunĺkációt. A
kÜĺönböző konf|iktuskeze|ési technikákkaI segíteni a konf|iktus he|yzetek megoldását.

Elvárt eredmények:

A csa|ádon be|Üli konf|ĺktusok csökkenek, a csa|ádon be|Üli konszenzuskeresés megnő.

3. Családi életľe neve!ést segítő rendszeľes, személyes jelen|étte| megvalósuló csoportos
tréningek' foglalkozások

Családi é|etvezetési tréning

A csoporttagok á|ta| meghatározoťt, a mindennapi csa|ádi é|ette| összefÜggő, a harmonikus csa|ádi
é|etre nevelést e|őtérbe heIyező személyes je|en|éten és é|ményszerzésen aIapu|ó csoportos
tréning, me|y a mindennapi é|ethe|yzetekben e|őfordu|ó témákat do|gozza fe|, zárt, 40 órás
csoportfoIyamat keretében.

Célcsoport:

Budapest VIII. kerü|etében é|ő szemé|yek, akik a fent nevezett szo|gá|tatást igénybe kívánják
venni (eIsősorban gyermekes szÜ|ők, házasságkötésre, gyermekvá||a|ásra készÜlő párok, a
gyermekvá||a|ás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó anyák és apák, gyermekek, a
társkeresés és a feIe|ős párkapcsoIati magatartás iránt érdek|ődő fiataIok, és más, párkapcsoIati,
házassági és egyéb csa|ádi Ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igény|ők).

Időbeni iitemezése: a pá|yázatban szereplő cse|ekvési Ütemterv szerint az 5. hónap,

osszesen: 40 őra

Erőforrás igénye:

- Szemé|yi fe|téte|ek: tréner a képzés szakirányú megfele|ő fe|sőfokú iskolai végzettséggel és 2
éves oktató tapasztaIattaI

2'rárgyi fe|téte|ek:

- Papír, írőszer, f|ipchart táb|a és papír

- Lega|ább 20 m2 aIapterü|etű, csoportos fogIaIkozás Iebonyo|ítására aIkalmas he|yiség,
székek

Alapvető célja, cél kitíizései :
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A harmonikus családi é|etre neve|és segítése. A csa|ádi é|etcik|usok, a párkapcsoIat, a házasság, a

csa|ád, a gyermekvá||a|ás és -neve|és kapcsán fe|merÜ|ő kérdések, nehézségek, |ehetőségek, kÜ|ső
és be|ső, va|amint egyéni és közösségi erőforrások azonosítása, megerősítése, tapaszta|atcsere,
ismeretbővítés.

Szakmai tartalma:

Csa|ádi szerepek, csa|ádi munkamegosztás, csa|ádi be|ső és kÜlső erőforrások, formá|is, informá|ĺs
kapcsolatrendszerek, csa|ádi kommunikációs és prob|émamegoldó minták áttekintése. Csa|ádi
erőforrás gazdá|kodás újra gondo|ása, a csa|ádi rendszer hatékonyabb működtetéséhez szükséges
készségek fej lesztése ta paszta Iati ta nu |ás révén.

Elvárt eredmények:

Növekszik a család- és más közösségen be|Ü|i együttműkodés hatékonysága, szu|ői szerepÜkben
megerősodve a mindennapokban is a|ka|mazzák a csoportos tréning során tapaszta|takat' A
kozosségi csoporté|mény csökkenti a tagok magányosságát, hozzájáru| a csa|ádközpontú attitűd
kialakításához.

RENDEzVÉNYEK

Családbarát jeltegű, nagyobb létszámot érintő közösségépítő találkozők, rendezvények,
programok eseti, vagy időszakosan ismétlődő megszervezése a projektben ľészt vevő
célcsopoľttagok számára.

Városi családi nap

Célcsoportja:

Budapest VIII. kerü|et |akossága.

Kieme|t cé|csoportja: Budapest VIII. kerÜ|etben é|ő gyermekes szÜ|ők, házasságkotésre,
gyermekvá|la|ásra készü|ő párok, a gyermekvá|lalás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó
anyák és apák, a társkeresés és a fele|ős párkapcso|ati, házassági és egyéb csa|ádi ugyekben
tanácsadás, segítségnyújtást igény|ő szemé|yek, a pá|yázati programhoz kötődő tevékenységeket
önkéntes munkával segítő szemé|yek, va|amint az érinteťt csa|ádtagtoknak he|yben munkát adó
munká|tatók.

A tevé ke n ység m e gva I ó su I á sá n a k g ya ko ri sá g a / ren d sze resség e :

IdőbeIi Ütemezése: 10 óra

Erőforrás igény:

- Szemé|yi: 10 szakértő felsőfokú iskolaĺ végzettséggel

- Tárgyi erőforrás igény: közosségi programok |ebonyo|ítására aIkaImas közösségi terek,

Alapvető célkitíizés:

Közösségépítő, csa|ádbarát je||egű rendszeres programok Iebonyo|ítása, önkéntesek bevonásáva|,
egyéni tanácsadási Iehetőségek a teIepü|ésen fe|merÜ|ő prob|émákkaI kapcsoIatban.

Szakmai tartalom:

A cé|csopoft tagjai számára biztosított közösségépítő programok, kreatív fogIaIkozások,
információnyújtás, társadaImi részvéte| erősítése, he|yi közösségi részvétel erősítése, önkéntesség
mĺnt érték megismeftetése, he|yĺ társada|mi e|fogadottságának növe|ése, helyi kisközösségek
létrejöttének e|ősegítése.

Elvárt eredmények:

A cé|csoport és a he|yi közösség ismerje meg, később szÜkség|etei szerint Vegye igénybe
projektünk szo|gá|tatásait. A programok á|ta| megva|ósuI a he|yi erőforrásokra épü|ő
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közösségépítés, érdekérvényesítő és onsegĺtő há|ózatok szerveződése e|indu| és erősödik
kölcsönös segítségnyújtáson alapu|ó he|yi kozösségek tagjai közötti összefogás.

Csa|ádi három generációs találkozó

Célcsoportja:

Budapest VIII. kerÜlet Iakossága.

Kieme|t cé|csopoľtja: Budapest VIII. kerü|etében é|ő gyermekes szü|ők, nagyszÜ|ők.

A tevé ke n ység m egv a I ó su I á sá n a k g ya ko ri sá g a / re n d szeresség e :

Időbeli ütemezése: 10 óra

Erőforrás igény:

- Szemé|yĺ: 10 szakértő feĺsőfokú iskolai végzettségge|

- Tárgyi erőforrás igény: közösségi programok |ebonyo|ítására aIkaImas közösségi terek,

AIapvető céIkitíizés:

A három generáció koze|ebb hozzá egymáshoz közös é|mények megé|éséve|. Közösségépítő,
csaĺádbarát jelIegű rendszeres programok Iebonyo|ítása, önkéntesek bevonása.

Szakmai tartalom:

A cé|csopoń tagjai számára biztosított közösségépítő programok, kreatív fogIaIkozások,
információnyújtás, társadaImi részvéte| erősítése, helyi közösségi részvéte| erősítése, önkéntesség
mint érték megismertetése, he|yi társadaImi e|fogadottságának növe|ése, he|yi kisközösségek
létrejöttének e|ősegítése.

Elvárt eredmények:

A programok á|ta| megva|ósu| a he|yi erőforrásokra épti|ő közösségépítés, érdekérvényesítő és
önsegítő há|ózatok szerveződése elindu| és erősödik a kö|csönös segítségnyújtáson a|apu|ó helyi
közosségek tagjai közötti összefogás.

Tevékenységek kon krét helyszínei
A fogIaIkozások, tanácsadások bére|t ingat|anban kerÜ|nek megva|ósításra, a tréningek és
tanácsadások kisebb bére|t helyiségekben, a nagyobb rendezvények, mint a városi családi nap és a
játszóházak megfe|e|ő méretű és kĺa|akítású kerÜ|eti bére|t ingat|anokban kerÜ|nek megrendezésre
a Szent József P|ébánĺa köze|ében. Gyermekfe|Ügye|etet a rendezvényekke|, fog|aIkozásokka|
párhuzamosan a helyszíneken biztosítjuk.

Megva lósításá ba n résztvevő partnerek

A projektÜnk során vá||a|tuk, hogy az egyÜttműködő partnereinkkeI folyamatosan együtt
dolgozunk, segítjük, támogatjuk egymást, továbbá fo|yamatos tapaszta|atcserét a|ka|mazunk a
cé|jaink megva|ósítása, a projekt sikeressége érdekében. Vá||a|tuk, hogy az érdekeink
érvényesítésének megfeIe|ő irányait megmutatjuk, szakmai tudásunk kihaszná|va közvetítjÜk
azokat a megfe|e|ő szervekhez. A megva|ósu|ó komp|ex fej|esztés szé|eskorű egyÜttműködésre
épít, a paftnerek bevonása a projekt ĺdőszak te|jes egészét és a fenntartási ĺdőszakot is fe|ö|e|i.

Az a|ábbiakban bemutatjuk egyÜttműködő partnereinket, továbbá az egyÜttműködésÜnk terÜ|eteit,
tevékenységeit:

ł Szent ]ózsef Plébánia: A|apítványunk régebbĺ kapcsoĺatot ápol a P|ébániáva|, ve|Ük a
projekt során is egyÜttműködésre fogunk törekedni, ők biztosítják a he|yszínt és emel|ett a
helyĺsmeretet, a projektbe bevonni kívánt szeméĺyekkeI va|ó kapcsoIattartást.

,/ ]ózsefvárosi onkormányzat: a kerÜ|et önkormányzatát a pá|yázat beadásáva| egy ĺdőben
vonjuk be a projekt megva|ósításába. Szóban már je|ezték felénk egyÜttműködési
szándékukat és egyetértenek cé|jainkka|, így remé|jÜk, hogy rövĺd időn belül írásos
megá||apodát is fogunk kötni ve|Ük az egyÜttműködésre'

/ Más civil szervezetek: a jövőben tervezzük más civi| szervezetek, kü|önböző kerü|eti
fórumok bevonását a programba, hogy segítsék a kommunikációt a cé|csopoft fe|é és



cé|jai nkat közösen tudjuk megvalósítani.

Az egyÜttműködések hatására kia|aku| egyfajta szociális és mentá|is há|ó, me|y képes arra, hogy
ezt a sokrétű prob|émát koordiná|ja.

A projekt szervezeti struktúrája, a projekt menedzsmentje
Az A|apítvány jogi szemé|y, képvise|etére a Kuratórium elnöke jogosu|t. Az A|apítvány szám|ája
fe|ett a rendelkezési jogot mindig az aIapítvány képviseIeti jogávaI felruházott kuratóriumi e|nök
gyakoro|ja. A Kuratórium e|nöke irányítja az A|apítvány tevékenységét a Kuratórium két Ü|ése
között, irányítja a kuratóriumi határozatok végrehajtását. A Kuratórium e|nöke tevékenységéért a
Kuratóriumnak és az Alapítónak tartozik fe|elősségge|, a kuratóriumi tagok pedig a kuratórium
eInökének.

A projektmenedzsment szervezetet a projektvezető irányítja, koordiná|ja, ő ĺelel a projekt
zokkenőmentes |ebonyo|ításáért. A projektbe bevont szakemberek _ pénztigyi és szakmai vezető -
fo|yamatosan beszámolnak a projekt vezetőjének fe|adataik a|aku|ásáró|, a projekt rájuk vonatkozó
foIyamatáró|. A projektvezető folyamatosan tárgya|, egyeztet ve|Ük. A projektvezetőnek
beszámolási kote|ezettsége van a kuratórium e|nöke fe|é, aki a kuratórium tagjait tájékoztatja az
e|végzett munkáról, a projekt a|akulásáró|. A projektvezető a projektben részt vevőket tájékoztatja
az Ügyek előrehaIadásáró|, eset|eges kockázatokró|, megoIdandó nehézségekről' A menedzsmenten
fe|Ü| a projekt szakmaĺ vezetője fe|e| a projekt folyamatainak e||enőrzéséért, koordiná|ásáért,
beszerzésekért, a paftnerekke| va|ó kapcso|attartásért, a rendezvényeken szÜkséges fe|téte|ek
megteremtéséért és azok fe|ügyeIetéért (eszkozök, he|yszín, partnerek stb.). A projekt
asszisztense peciig adminisztrá|, végzi a szÜkséges papírmunkákat, egyeztetéseket. A szakmai
vezető munkáját, feIadatait szakmai megvalósítók is segítik, akik taftják a kapcso|atot a
szakértőkkel, a fog|aIkozások tanácsadóiva|, e|őkészítik a tanácsadás feltéte|eit, mint p|'
tanácsadásĺ nap|ó, je|en|éti ívek stb., koordiná|ják a megva|ósu|ást az Ütemtervnek megfe|e|ően.

A projekt menedzser Maczkó Erzsébet, műve|ődés szervező, 10 éves szakmai tapaszta|atávaI segíti
a projekt sikeres |ebonyo|ítását. Több éves tapaszta|atta| rende|kezik projetkvezetőként és jártas
ku|turá|is rendezvények Iebonyo|ításában is.

A szakmai vezető Dragonits Márta, 20 éve onkéntesként do|gozik baba-mama k|ubok
szervezésében, Irakban a magyar kolónia közosségi é|etének szervezésében Vett részt. Az Ars
Sacra a|apítvány kuratóriumának e|nöke, önkéntesek segítségéve| 5 éve szeruezi meg a Szakrá|is
Művészetek Hete programsorozatot. ok|eveIes be|sőépítész és tervező művész.

A pénzÜgyi vezető Kovács Anita, 10 éves szakmai tapaszta|atta|, mér|egképes könyve|ő és
ok|eveIes könyvvizsgá|ó.

Kockázatok és kezelésijk

Az A|apítvány a projekt előkészítése és megva|ósítása során fe|merÜlő kockázatokat típusonként a
következő módon azonosítja be, majd ezt kovetően az adott kockázati típusok keze|ésĺ módját
vázo|ja fe|.

M eg va l ósítá s i d ej é n e k, i d őta rta m á n a k ko cká zata, köze pes

A projekt tervezése során úgy á||apítottuk meg a kezdő időpontot és az Ütemezést, hogy egy
eset|eg e|húzódó dontési fo|yamat és késői szerződéskötés esetén is biztonságosan megkezdhessük
a projektet. A projektvezető pályázati tapaszta|atai, va|amint a pontosan megtervezett tematika
biztosítják a projekt során felmerulő problémákra a mego|dást, ezá|ta| nem ke|| semmi|yen
rögtönzott mego|dást aIka|mazni, me|y nem ke||ően végiggondolt és veszé|yeztetné a projektet.

Projektünk tervezésében kockázatot je|enthet, hogy a tervezett rendezvényekre a he|yszínekke|
fo|ytatott e|őzetes egyeztetések során ígéretet kaptunk a he|yszínek biztosítására, azonban arról is
tájékoztattak minket, hogy másnak is kiadhatják a he|yszínt, amennyiben igény van rá, jobb
ajánlatot kapnak. I|yen esetekben a projektmenedzser tapaszta|atai, dontése a mérvadó és a
prob|éma mindenképpen meg |esz o|dva a projekt sikere érdekében'

Műsza ki kockázatok, közepes

A műszaki kockázatok közé soro|juk mindazokat a kockázati e|emeket, ame|yek a projekt
eĺőkészítésekor, a projekt megva |ósítása, kivite|ezése sorá n feI merÜ l nek.

Ilyenek pé|dául:
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> a projekt megva|ósításának leghatékonyabb módjainak kivá|asztása,

> a projekthez i||eszkedő marketing, népszerűsítési tevékenység biztosítása,

> a fe|adatokka| kapcso|atos szakmaiság biztosítása,

Ezen kockázatok kezelését elsősorban a közreműködő szakemberek á|taI vá||a|t garanciák
beépítéséve| kívánjuk megvalósítani' Az előbb em|ített kockázatok jelentős része orvoso|ható, így
ezen e|emek keze|ését a szakmai|ag fe|készü|t, és nagy tapasztaIatta| rende|kező
projektmenedzsment szervezet biztosítja. A megva|ósítási foIyamat során kÜ|önös figyeImet
szente|Ünk ezeknek a szempontoknak és fontos, ezen sikefe|téte|ek megva|ósu|ása. A projekt
sikeres megva|ósításához és a fe|adatok koordiná|ásához az A|apítvány rende|kezik a megfe|e|ő
szakmai erőforrássa|, korábbi tapasztalatta|, vaIamint a piaci környezetre vonatkozó|ag is
ľende|kezik nregfeIe|ő isnreľetekke|.

Tá rsa da l m i szem ponto k, ma ga s

A társadaImi kockázatként e|sősorban a cé|csoport el|ená||ása, hatékonysága tekinthető, va|amint a
társadaImi elfogadottsága és a közvé|emény formálásához kapcso|ható kockázati e|emek. Ez a
megfeIe|ően kivá|asztott, szakmaiIag rátermett projektmenedzsment aIkaImazásávaI biztosítható és
ez edd ig megszerzett sza kma i ismeretekre, tapaszta Iatokra a Ia pozható.

A társadaImi e|fogadottságot, közvé|eményt formá|ó hatásokat a projekt végén fe|méréssel
kívánjuk a|átámasztani és el|enőrizni'

Intézményi kockázatok, közepes

Intézményi kockázati e|emeknek tekinthetők, a projektmenedzsment szervezethez kapcso|ódó
kockázatok, me|yet egy professzionális projekt menedzsment tapasztalattaI rende|kező szakember
bevonásávaI kívánunk kezeIni.

Amennyiben re|eváns lesz a projekt idejére, akkor közbeszerzési e|járássaI kapcso|atos eljárási
kockázatokat a megfe|elő szakmai referenciákka| és gyakor|attaI rende|kező, prudens közbeszerzési
szakem ber közreműkodésének seg ítségéveI kívá nj u k biztosítan i.

Jogi kockázatok, kilzepes

A jogi kockázatok tekintetében a jogszabá|yi környezet megvá|tozását je|en körÜ|mények közott,
nem tartjuk kieme|t kockázatnak, mí9 a jogszabáĺyi környezet naprakész ismeretének
biztosításáva| a jogi kovete|ményeknek való megfe|e|ést tudjuk biztosítani. Az A|apítvány elnökének
korábbi tapaszta|atai a vonatkoző jogi és szabá|yozási környezet nagyfokú ismeretét biztosítják,
ezen fe|Ül természetesen, ha szükséges a megfeIe|ő jo9i szakértő kivá|asztásáná| fontos
szempontként je|ö|jük meg a szakirányú referencia munkák bemutatását'

Pénziigyi kockázatok, közepes

A pénzÜgyi kockázatok tekĺntetében a pá|yázat megvalósításához szükséges támogatás
fe|haszná|ását és az elszámo|ási határidők tartását tekintjrik kieme|t fontosságúnak. Tekintette| az
A|apítvány tapaszta|ataira, a kiegyensú|yozott működést, a kuratórium összetéte|e, valamint a
menedzsmentszervezet eddĺgi tapasztaIataĺ biztosítják, mely aIacsony kockázat. A pénzÜgyi
fenntarthatóságot, az eIszámo|ások pontos és az titemezés szerinti keze|éséve| kívánjuk biztosítani.

Eszköz kockázatok, a lacsony

A projekt megva|ósításhoz szÜkséges eszközökhöz kapcsolódó kockázatok szintje a|acsony, ame|y
két fő okra vezethető vissza. Egyrészrő| a megva|ósításhoz szükséges eszközök egy részéve| az
A|apítvány már rendelkezik, igy tárgyi eszközök beszerzési igénye alacsony, ebből adódóan, az
ehhez kapcso|ható kockázatok mértéke is e|hanyago|ható.

Másrészrő| az eszközigény másik része a szo|gáltatásokhoz kötődik, mint baba-mama k|ub, és azon
eszközök beszerzésének kevés akadá|ya |ehet, így azon beszerzésének kockázata a|acsony. A
kivá|asztásná| fontos bírá|ati szempontnak tekinthető a megfele|ő partnerek kĺvá|asztása, amelyet a
szakmai kompetencia, referencia munkák bemutatása, és a pénzügyi stabi|itás előírásával kívánjuk
biztosítani.

Te rv e zett e re d m é n ye k és h atiź so k ( i n d i ká to ro k )
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Mutató neve
ilpus

(output/ered mény)
Mértékegysé9 cé|érték

Cé|értéke
e|érésének
ir|őnnntia

Mutató forrása

Támogató
szoIgá |tatásokat
igénybevevő, i||ető|eg
csoportos képzésen,
tréningen Vagy
tanácsadásban
résztvevő szemé|yek
száma

Kimenet ľo 500

20t4.o2.28.

je|en|éti ívek,
tanácsadási

napló,
fogIaIkozási

nap|ó

Je|enléti ív,

közosségi nap|óLétĘovő közösségek
száma

Hatás db 3

20L4.O2.28.

I eleoulest
önkormányzatokkaI va|ó
eovíitľmííkär|écek száma

Kimenet db 1

20L4.O2.28.
E9yüttműködési

nyilatkozat

Megva|ósított
rendezvénvek száma

Eredmény db 11 20L4.02.28.
Rendezvény

nap|ó

A projekt során tervezett eredményinket és azok hatásait a tevékenységeinket i||etően a szakmai
tartalom bemutatásánál ismertettÜk. Az útmutatóban minĺmá|isan e|váft indikátorokat a projekt
során az a|ábbiak szerint te|jesítjÜk:

Támogató szo|gá|tatást igénybevevő, i||ető|eg csoportos képzésen, tréningen Vagy tanácsadásban
résztvevő szemé|yek száma 500 fő, itt azokat a józsefvárosi |akosokat Vettük a|apu|, akik a projekt
keretében megszervezett szo|gá|tatásainkat igénybe vették, a rendezvényeken, a fog|aIkozásokon/
vagy tréningeken részt vesznek, me|yet jeIen|éti ívekke|, tanácsadási, fogIalkozási nap|ókkaI
dokumentá|unk.

A projekt során |étrejövő közösségek száma 3, a projektben vá||a|t tevékenységeink révén, a
résztvevők körében |étrejott, hosszú távú, ko|csönös egyÜttműködésre épÜ|ő kozösségek az
a|ábbiak: Szívességcsere központ, Baba-mama klub, Játszőházak. A dokumentá|ást je|en|éti
ívekke|, kozösségi nap|ókkaI támasztjuk a|á.

A projekt során a te|epÜ|ési önkormányzatokka| va|ó egyÜttműködések száma 1, me|yet a
]ózsefuárosi onkormányzatta| kívánunk megkotni. Mint je|eztük, szóbe|i ígéretet már kaptunk az
egyÜttműkodésre, írásos nyi|atkozatot hamarosan kapunk tő|Ük. Az egyÜttműködésÜnk a|apjai a
projekt cé|ja i na k megva |ósításá ra i rányu I nak.

A projekt során a megva|ósított rendezvények száma 11 (3 csa|ádi nap,8 Játszóház), me|yet a
projekt keretei között, a projekt céljainak e|érése érdekében vaĺósítunk meg, me|yet rendezvény
nap|óvaI fogunk a|átámasztani.
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ARS SACRA PROGRAMOK
Budapest vlil. keľiilet

GYERMEKFELÜGYELET MEGSZER\rEZÉSE

Célcsoporl:

Gyermekes szülők, gyermekvállalás utan a munkaero piacra visszatérni kívanó anyźlk, apák,
és más, páľkapcsolati, lnźľzassági és egyéb családi iigyekben tanácsadást, segítségnyújtást
igénylő személyek gyeľmekei (20 hetestől 14 éves korig) Kapacitás: kluboknál,
tanácsadásoknál, tréningeknél alkalmanként 7 gyeľmek felügyelete biztosítható; csaláđi
napoknál 44 gyermek felügyelete biaosítható

A tevěkenys ég megvalós ulús dnak gyakoľís úga/ľendszeressége :

Á nľnialrf rneorrelÁsífási iŕlcic clcft fÔlvernefnsĺn ĺneownlńsll1ő ę,zaloÁJ'tatÁs

osszesen: 71 alkalommaI 465 őtćharl

Erőforrds igény:

- személyi: szakértő felsőfokú iskolai végzettséggel

- tárgyi: ęgy, a célcsoport életkori sajátosságainak megfe|ęIő ęszkozökkel felszerelt, 20 m2 _
es helyiség, az éIetkornak megfelelő bútorok, játékok, sportfelszeľelések, stb.

- játsző szónyeg, pe|enkźző, asztalok, székek, képességfej|ęsztő játékok, fejlesztő eszkĺizĺlk,
papir, színes ceruzą könyvek, játékeszkĺizök

A s zolglźltatds célj a, célkitíĺzés ei:

A gyeľmekfeliigyeletet igénybevevő célcsoport szźlmára az életkori sajátosságoknak,
személyes éľdeklődésének megfelelő tevékenységek kínćiata.

Szakmaí tartalom:

A szolgáItatás alapelve a pľevenció' a célcsopoľt hasznos szabađído eltöltésének biztosítása,
biĺonságot ađó köľny ezet megÍeremtésével.

A szolgá|tatás hozzźljźru|, hogy a tréningeken, tanácsadásokon résń. vevő szülők
megnyugtatóan biaonságos körülmények kĺjzĺitt helyeáessék el gyeľmekeiket.

Elvdrt eredmények:

A szo|gá|tatást vegyék igénybe, az igénybe vevő szülők elégedettek legyenek a szolgáltatás
színvonalával, a gyermekek érezzék jól magukat. Az tinkéntes tevékenység felértékelődik,
javulnak, erőstjdnek a tiíľsas kapcsolatok, informális kapcsolatok alakulnak ki a családok
között.

Teľvezett szakmai tevékenységek - klubok, tanácsadás

Családokat támogatő gyakorlati szolgáltatások

1. Szívességcseľe ktizpont - Ertékbank műktidtetése
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A közösség tagai részérő| önként felajánlott, a kolcs<jnös segítségnýjtás, a közösségi
kapcsolatok hatékony fejlesztését szolgźiő, a mindennapi élet során felmerülő nehézségek
áthidalását segítő, a közösség tagsai számára, egymásért végzett szívességi szolgáltatások
felajánlásánakfogadása_kozvetítésęazanaigénýtartőkszámára.

Célcsoport:

Budapest VIII. kertiletében élő személyek, akik a fent nęvęzętt szolgźitatźtst igénybe kívanjak
venni (elsősorban gyermekes szülők, hazasságkötésre' gyermekvállalásra készülő páľok, a
gyeľmekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni kívánó any{ák és apák, gyeľmekek, a
társkeľesés és a' felelős páľkapesolati magaÍarfás iránt. érĺleklőĺĺŕi fiaÍ'alok, és más,
párkapcsolati,házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylők).

A tevékenység megvalós ultisángk gyakoris óga/rendszeľess ége :

A projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan megvalósuló szolgáltatás

Erőforrús igénye:

1 . S zemélyi feltétele : szakértł! felsőfokú isko lai végzettsé g gel

2.Taryyi feltételek:

- Honlaplétrehozása és múktjdtetése,al.lhozszfüséges infrastruktura

- Legalább |0 m2 irodai helyiség' ahol a szeméIyes felajĺínlásokat fogadni és
közvetíteni lęhet

A szolgdltatds célj a, célkítíízés ei:

A közösség tagjainak egymást tźlmogatő, önkéntes szívességi szolgáItatások nffitása váljon
éľtékké a közösség tagjai számára. A szívességi szo|gźitatások nĺjvekedésével alakuljanak ki
kisebb támogató közösségek. Kapcsolati erőforľásokon túl a családok arryagí eľőforľásai is
növekedjenek.

Szakmaí tartalma:

A szívességi szolgáltatások felajanlásanak, regisztráIásćnak adminisztratív formájanak
kidolgozása. A szívességi szolgá|tatást igénylőlďigénybe vevők és a szolgźitatást nyujtók
ta|áIko zásának elő s e gíté s e, szíve s s é gi szolgá|tat ás ok kĺi zvetíté s e.

Elvúrt ereďmények:

Nĺjvekszik a család- és más közösségen belüli együttműködés hatékonysága, az önkéntes
tevékenység felértékelődik, j avulnak, erősĺidnek a taľsas kapcsolatok.

2. Páľkapcsolati tanácsadás

C é lcs op ort / kap acitlÍs :

Budapest VIII. kerületében é1ő parok, illetve családok, akik párkapcsolati, házassági és egyéb
családi tigyekben tanácsadást, segítségnffi tást igényelnek

A tevékenység megvallis uldsának gyakorísdga/rendszeressége :

A projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan megvalósu|ő szo|gáLtatás

Erőforrús igénye:
- Szęmélyi: szakértő felsőfokú iskolai végzettséggel
- Targyi: kiscsopoľtos tanácsadásľa alkalmas (legalább 10 m, alapterületrĺ)

a|apblltor zattal fel szere lt helyi s é g

A szolgáltatús cělj a, célkitíízés ei:
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Harmonikus családi éIet támogatása, a családok működési képességének, összetartó eľejének
télmogatása

Szakmaí tartalom:

Tanácsadói beszélgetés/beszélgetéssorozat, melyen lehetőség szeľint a pfu mindkét tagsa,
illetve a család valamennyi taga részt vesz. A tanácsadási folyamat során pľaktikus
szempontok mentén a család mindennapi problémáinak (elsősorban kapcsolati problémák,
közös életviteli nehézségek, fejlődési és akcidentális kľízisek, stb.) felďoIgozćĺsa, megoldása
áII a kilzéppontban, melynek során a résń, vevők a konzulens szakember segítségével
optíma|izá|j ák a kap c s o l at műkö dé s ét.

A családkonniltáciő fókuszában a családi / kapcsolati ľendszer ál1, nem az egyéni nehézségek
és problémák, hanem azokat egységes, egymásľa ható rendszerként kezeli.

Elvdrt eredmények/megszerezhető kompetencidk:

A pátrlcsa|ád tagjainak együttműkĺidése, kapcsolati minősége, parkapcsolati klímája,
kommunikáciőja javul, kapcsolatuk rejtett ĺisszefiiggéseit felismerik. Megfogalmazzák
érzéseiket és pľoblémźlikat, ezzel lehetőséget teľemteve egymás mélyebb megismeréséľe és

megértésére. A párlcsalád közös éľték- norÍna- és szabályrendszere formálódik.

3. Nevelési tanácsadás

Célcsoport:

Budapest VIII. kerületében élő, gyeľmekiik nevelésében elakadó, vagy problémákkal küzdő
szülőknęk

A tevékenys ég megvalós alds dnak gyakoris dga/rendszeressége:

A projekt megvalósítási ideje a|att folyamatosan megvalósuló szo|gá|tatás
Erőfoľrós igénye:

S zemé lyi feltétę lek : szakértó fel s ő fokú i sko l ai v é gzettsé gge|

Targyi feltételek: egy professzionális segítő kapcsolat biztosításáĺa alkalmas helység,
me gfel elő bíÍor zattal b erendezve

Célja:

Azon családoknak ill' szĹilőknek tĺirténő segítségnffitás, ahol a gyermek nevelésével, lelki
egészségével kapcsolatos kéľdések, problémfü, nehézségek meriilnek fel.

Szakmaí tartalma:

A család gyeľmeknevelésével kapcsolatban nyújtott, egyénĺe szabott integratív tanácsadás.
Részletes problémafeltárás, anamnézis, első inteľjú, projektív vizsgáIő eljaľások (rajz, jźték,
tesztek, kérdőívek) segítségével. A pľoblémźůloz ígazodő, egyéni tanácsadási folyamat, segítő
beszélgetés, és indirekt beavatkozások (áték, művészetteńpíás eszközök, stb.) révén.

Elvúrt eredmények:

A gyermek nevelése soľán adódó pľoblémák megbeszélésével a család mfüödési
egyensúlyának az újbóli megteremtése, a gyeľmek nevelése során elért eredményekben
tcĺrténő megerősítése. A gyeľmek-szülő kapcsolat minősége javul, a sztilők gyermeknevelési
eszko ńár a b őviil, a gyermek igény eihez i gazo dik.

4 . C s aládtámo gatási ellátás okkal, cs aládi kedvezménnyel kap cs olatos tájékoztatás

Célcsoport:



Budapest VIII. keľülętében élő személyek, akik a nevezett szolgáItatást igénybe kivánják
venni (elsősorban gyermekes szülők, házasságkötésľe, gyermekvállalásra késziilő pĺíľok, a
gyermekvállalás utan a munkaerőpiacra visszatérni kívanó aĺyák és apák, a táľskeresés és a
felelős párkapcsolati magatartás iránt érdeklődő fiatalok, és más' pĺíľkapcsolati,házassági és
egyéb c saládi ügyekben tanácsadást, se gítsé gnyrij tást i génylők).

Kapacitás: A szolgźitatás alkalmanként az igényelt témtúőI és információtartalomtól fiiggően

A tevékenység megvalós ulúsdnak gyakorisúga/rendszeressége :

A projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan megvalósuló szolgáltatás

Erőforľds igénye:

1 . Személyi feltétele : szakérto felsőfokú iskolai végzettséggel

2.Taryyi feltételek:
- Lega|ább 10 m, alapteľületű, infrastrukttrával' és alapvető berendezési tárgyakkal

ellátott helyiség

Alapvető célj a, célkitíízés ei:

A felics l.ŕĺľlí tÁiéknztqtĄę. éą infnĺĺnáciÁnrniifác A7 ő17efi.| qlqnrrafÁ nceláÁnnlitil.qi
eszkoztźlrának elemeiľől (közvetlen pénzügyi juttatások, közvetett pénzigyi juttatások, a
kapcsolódó szabadság és segély rendszere, a gyermekgondozási íntézményrendszer és családi
kedvezmények).

Szakmai tartalma:

Szélesköľű, ľészletes, biza|mat keltő és közéľthető tájékoztatás és információnffitás a
kül<lnféle családtámogatási ellátásokĺól, családi kedvezményekľől (szociális,
gyermekvédelmi, helyi).

Elvdľt eľedmények:

Szélęskorú tájékozottság és informźitság a tudatos đĺjntések meghozatalrínak elősegítésére. A
komplex családtámogatási ręndszer ismerete és át|átása. Az eLígazodás elősegítése az igénybe
vehető ellátások, támogatások és szolgáltatások rendszeľében. A szo|gá|tatást igénybe vevők
érdekérvényesítő képességének megeľősödése.

5. Tanácsadás a munka vilrágáhozvaló visszatéréshez

Gyermekgondozásból visszatérő szülők számélra komplex - munkavállalásí, pályaoľientációs,
(családi) életvezetési, mentálhigiénés

Célcsopoľt:

Budapest VIII. keľületében éIő, a gyermekvállalás után a munkaeríĺ píacra visszatéľni kívanó
any ák, ap źlk, személyek.

A tevékenység megvalós ulásdnak glakoľis ága/rendszeress ége :

A projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan megvalósu|ő szolgá|tatás

Erőforrds igénye:

S zemélyi feltételek : szakérto folsőfokú i skolai vé gzettség gel

Targyi feltételek:

- Legalább I0 m2 alapteľületii, infrastruktúľával és a|apvető berendezési taľgyakkal ellátott
helyiség

Alapv ető c élj a, cé lkitíízés e í :



A gyermekgondozásból visszatérni kívĺánó szülők rcintegrtůásának elősegítése a
munkaerőpiaqa az egyéni sziikségleteik f,rgyelembe vételével, valamint az ÍĄből'i munkába
állással jarő nehézségek megszüntetésénęk csökkentése, a csa|áđi élet újľagondolásĺĺnak
segítése, a családi élet és a munkavállalás ĺjsszeegyeztetése.

Szakmaí taľtalom:

A tanácsadások sorĺín a munkaerőpiacravisszatérők életének ęzęn ameghatźrozottpontjánáI a
továbblépéshez segítséget kérnek, mert az aktuális életutjukból és állapotukból
sztikségszenien kilépni kényszerülnek, döntéshozatal előtt állnak. A tanácsadások során a
problémák feltérképezése után speciális tanácsaclási típtlsokkal (infoľmáJĺi, orientálĺi, dĺintés-
előkészítő, pályakonekciós, pályaismereti, munkavállalási, életvezetési tanácsadás)

támo gatjuk a célcsopoľtot.

Elvúrt eľedmények:

A tanácsadásban részesülő személyeknek nő önismeľetiik, megfelelő ismereteket és

információkat kapnak, ezźita| képesek lesznek ĺjnállóan munkát keľesni és nagyobb sikęrrel
be is töltik a munkahelyet. A családi életvezetési képességeiket újľagondolva, azi$he|yzethez
ígazo đv a optimalizźi1 tlk azt.

6. Baba-Mama Klub

Célcsoport:

Budapest VIII. keľtiletében éLő,3 év alatti gyermekiikkel otthon lévő kismamak és kispapák

A tevékenység megvalós ulds únak gyakorisdga/rendszeľess ége :

A projekt megvalósítási ideje a\att folyamatosan megvalósuló szo|gá|tatás

Eľőforrás igěnye:

Személyi : szakértő felsőfokú iskolai végzettséggel

Tárgyi: kb. 25-30 m'-es, a gyeľmekek életkori igényeinek megfelelően kialakított, játékokkal

beľendezett helység, mellékhelység biztosításával,

Alapv ető célj a, cě lkitíÍzés ei :

A GYES-n, GYED-n lévő édesanyák szźĺnára egy ,,sorstaĺsi'' kĺizĺjsség létrejĺjttének a
megteľemtése és a mindennapjaikban hasznosítható tudás, ismeret átadása, ill. az
élethelyzetiikben' a gyermekfü gondozása,neve|ése során felmeľiilt kérdések megbeszélése.

Szakmai tartalma:

A csecsęmő ill. a kisgyermek egészséges testiJelki fejlődésével kapcsolatban felmerĹilő
problémfü, kérdések, dilemmĺík közĺis megbeszélése, személyes tapasztalatok átadásávaI és

kiilső szakęmber bevonásával.

Elért eľedmények:

''Kiegyensú|yozott édesanya-boldog gyeľmek'' A progľam áIta| megvalósul a szülők és

gyermekek kĺjzĺltti informális kapcsolatok, szülői kapcsolatok renđszere. Teret biztosít
személyes tapasńa|atcserére. Létľej önnek önsegítő csoportok.

7 . lJáizasságr a v a|ő felkészítő tanácsadás :

4l



Házasságra való felkészítés: segítségnýjtás a fiatal párok részére a}thoz, hogy a taľtós
elköteleződést jelentő hźlzasság, mint érték mellett döntsenek, és felkészülhessenek az ęzze|
kapcsolato s le gfonto sabb feladatokľa, kihívásokľa.

Célcsoport:

Budapest VIII. keľületében é|ő, hźzasságkötésre készülő paľok, valamint a tiĺľskeľesés és a
felelős paľkapcsol ati magatartás fuánt éľdeklődő fiatalok.

A tevékenység megvalósuldsúnak gyakorisúga:

A pľojekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan megvalósuló szolgáltatás

Erőforľds igény:

- Személyi feltételek: szakértó felsőfokú iskolai végzettséggel

- Tárgyi feltételek: Lega|ább I5m2 alapterĹilehi, a pľofesszionális segítségnyújtásra
alkalmas, me gfel elő b,(Íor zattal fel szerelt helyi s é g.

Alapv ető c é lkitíízés e k :

A házasságkötést mege|őző segítő/tájékoztatőltźmogatő beszélgetések azért, hogy a
résztvevök ciöntése keliően mega-|apozott, feieiősségteijes iegyen. A szźlrmazási csaiácibói
hozott értékek, személyes értékek, közös célok, szerepek, elváľások átgondolásának
támogatása.

Szakmaí tartalma:

Személyre szabott. segítségnýjtás fiata| pĺáľok részérę allhoz, hogy a tartós elkĺiteleződést
jelentő hźnasság, mint érték mellett döntsenek, és felkészülhessenek az ezzel kapcsolatos
legfontosabb fęladatokĺa, kihívásokĺa.

Elvdrt eredmények:

A tanácsadáson résztvevők felelősségteljes döntést követően, egymás iránt elkötę|eződve
kötnęk hĺĺzasságot. A családhoz, a gyermekekhez, a gyermekváIla|áshoz kapcsolódó
tĺĺľsadalmi viszonyulás javul, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni
pľevenció megvalósul.

8. A családfenntartó szeľepe:

Klub je||egű e|őadáson keresztü| a férfiak családon be|ü|i szerepének interaktív
átbeszélése. A csa|ádfenntartói szerepen tú|mutató érzelmi Szerepek átbeszé|ése.
Segítségnyújtás a férfiaknak a magánélet-munka egyensú|yának megtalá|ásában.

Célcsoport:

Budapest VIII. kerĹiletében éIo, férťlak, akiket étint az adott téma

A tevékenység megvallis ulásdnak gyakorisdga:

A pľojekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan megvalósuló szolgáltatás

Eľőfoľrds igény:

. Személyi feltételek: szakértő felsőfokú iskolai végzettséggel

- Tárgyi feltételek: Legalább I0m2 alapterülettĺ, a pľofesszionális segítségnýjtásra
alkal mas, me gfelelő b,Útor zatta| fe l szęrę lt helyi s é g.

Alapvető c élkitíízés e k :

A kiégést/fásultságot megeIőző segítő/tájékoztatőltámogatő beszélgetések azért, hogy a
részťvevők megfelelően tudják kezelni a családban és a társadalomban betöltött feľfi
szeľeptiket.
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Szakmai tartalma:

Szakember segítségével új technikfüat ismeľetnek meg a féľfiak, melyekkel sikeresen
megteremthetik magánéletíik-munkahelyrik kĺizötti egyensúlyt, |ętísńtlzásra kerülnek a
tarsadalomban és a családban betöltött szerepük.

Elvúrt eredmények:

A tanácsadáson résztvevő féľfiak felelősségteljes családfenntaľtókká vá|nak, család tagjaik
irant elktĺtelezőđnek. A családhoz, a gyermekek'hez, a gyermekvźl|la|áshoz kapcsolódó
tĺíľsadalmi viszonyulásuk javul, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni
prevenció megvalósul.

9. E|etv ezetési tanács ad ás :

Szakember bevonásával nyújt segítséget a jövőbeni he|yzetre koncentrálva az
é|etében fe|merÜlt konkrét kihívássa|, mego|dandó prob|émávaI kapcso|atban.

Célcsoport:

Budapest VIII. kerületében éIő szeméIyek, akik a fent ĺ:ievezetr szolgá|tatást igénybe kívanjĺák
venni

A tevékenység megvalós ullÍsúnak gyakoľísdga:

A projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan megvalósuló szolgáltatás

Erőforrds igény:

- Személyi feltételek: szakértó felsőfokú iskolai végzettséggel

-Tugyifeltételek: Lega|ább I0m2 alapterĹiletÍĺ, a professzionális segítségnffitásra
alkalmas, me gfelel ő b,űtor zaÍtal fel szerelt he lyi s é g.

Alapv ető célkitíĺzés e k :

Az é|etvęzetési tanácsadás célja a hétkoznapi helyzetekben felbukkanő érzę|mi, hangulati,
kapcsolati problémfü tisztázása, enyhítése, kezelése.

Szakmai tartalma:

Szakember segítségével egy új szempontot kaphat a résztllevő nehézségeinek kezelésére,
amelyek segítik az adott probléma megoldásában. A kiscsopoľtban tĺjľténő életvezetési
tanácsadás segítséget nyijt abban, hogy a hasonló éIetheIyzetben lévő pácienseinknek
alkalmuk nyíljon tapaszta|ataikat egymással megosztaĺi, egymásban tátmaszt találni. A lelki
feszĹiltség a közĺls tevékenységek, beszélgetések, relaxációk hatásźra lecsökken, a testi-lelki
kozérzetjavu|.

Elvdrt eredmények:

A programon résztvevők egyľe könnyebbnek fogják magukat érezĺi, egy fajta védettséget
megélve. Fényt és szeľetet tapasńa|nak, az egyénĺlek az az érzése tánad, hogy mindannyian
egy csónakban eveziink, így örömmel segít másoknak is, miközben megtalálja saját életének
értelmét, cé|ját.

10. Irodalmi klubok családoknak:

A csa|ád minden tagjának nyújt egyÜttes é|ményszerzést az iroda|mon keresztü|,
kozösen fe|dolgozva egy-egy művet, így erősítve az egyes csa|ádi közösségeket

Célcsoport:



Budapest VIII. keľületében élő személyek, akik a fent nevezett szolgá|tatást igénybe kívĺánjak
venni

A tevékenység megvalós ulúsónak gyakorisdga:

A projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan megvalósuló szolgáltatás

Erőforrds igény:

. Személyi feltételek: szakértő felsőfokú iskolai végzettséggel

- Tríľgyi feltételek: Legalźhb |0m2 alapterületrĺ, a pľofesszionális segítségnyújtásra
alkalmas, megfelelő bútoľzattal felszeľelt helyiség.

Alapv ető célkitíízés e k :

A család minden tagsánakközös élmény megélése irodalmi múveken keresztĹil

Szakmaí tartalma:

Kiscsoportos klub rendezvényęken szakértő segítségével irodalmi műveken kereszttil a

családi élet eszményének megértése, fogalmak tísńázása, kĺizös inteľaktív beszélgetésen
keľesztül.

Elvdrt eredmények:

A klub ľendezvényen résztvevőkhĺjz közelebb keti| az iľodalom, a családok otthon is
folýatj ák az ítt źté|tękęt.

1 1. Családĺ, páľkapcsolati mediáciĺó:

A pĺĺľok közcjtti, illetőleg a sziilők és gyermekeik köz<jtti, a genetációk közötti vagy egyéb
családon belüli konfliktusok feloldása mediáció keretében.

Családi, piáľkapcsolati, szulő _ gyermek közötti, generációk közĺitti vagy egyéb családon
beliili konfliktusok kezelése. mediáció.

Célcsoport:

Budapest VIII. keľületében é|ő szemé|yek, akik a fent nevezett szo|gáItatást igénybe kívanjak
venni (elsősorban gyermekes sziilők, házasságkötésre, gyermekvállalásľa készülő parok, a
gyermekvállalás után a munkaeľőpiacra visszatéľni kívánó arryź.k és apák, gyeľmekeik, a
tiárskeresés és a felęlős pĺíľkapcsolati magatartás irár'J- érdeklődő fiatalok, és más,
paľkapcsolati,hź.zassźtgi és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylők).

A tevékenys ég megvalós ulds dnak gyakoľis dga./renďszeľessége :

A projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan megvalósuló szolgáltatás

Erőforrds igénye:

- Személyi: szakértő felsőfokú iskolai végzettséggel

-Ttltgyi feltételek:
- Lega|ább 15 m" alapteľiilettĺ, a professzionális segítő kapcsolat megvalósításara

alkalmas helyiség

AI apv ető c é lj a, c é lkit íÍzé s ei :

A haľmonikus családi életre nevelés segítése. A családi/párkapcsolati, gyermek _ szülő
közötti konfliktusok konstruktív kezelésénęk támosatása mediátoľ bevonásával.

Szakmai tartalma:



Konfliktusos helyzet megoldásában töľténő segítségnyújtás. A mediátor kommunikációs
csatornfüat teremt, valamint segíti a részťvevőket abban, hogy a vádak, szemľehányások,
támadások mogĺitt meg lehessen látni az emberí motivációkat, sztikségleteket, a mediáció
megállapodással zárul, a kapcsolat javul.

Elvúrt eredmények:

A ľészťvevők személyiségfübeďszülői szereptikben megerős<idve a mindennapokban
hatékonyan alka|mazzék a konfliktuskezelés a|tematív technikáit. A kommunikáciő fejlődik'
ezá|tal a társas kapcsolatok harmonikusabbá, a pľoblémamegoldás hatékonnyá válik.
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ľRnNI.ty-G".EK

1. Tľénĺng a munkaerőpiacľa való visszatéľésľől, 
^ 

családi élet és ̂
 
munka

iisszeegyeztethetőségérő| a célcsopoľt szükségleteinek figyelembevételével

Munkavállalási és pályaorientációs és családi életvezetési készségek elősegítését cé|ző zźrt,
40 órás csoportfoglalkozási folyamat

Célcsoport:

Budapest VIII. keľĹiletében éLő, a gyeľmekvállalás után a munkaeľő píaua visszatéľni kívánó
arry ák, ap tú<, személyek.

A tevékenység megvalós ulásdnak gy akoris dga/rends zeress ége :

Időbeni ütemezése: apáIyázatban szereplő cselekvési titemterv szeľint az I.hőnap,

osszesen: 40 őra

Erőforrds igénye:

- Személvi feltételek: tréneľ akéozé,s szakirźnvű. mesfelelő felsőfok-ťl iskolai vészettséssel és--="--'J --'--r--- -- _-_-o_-_-_- -o------oo-- --
2 éves oktató tapaszta|attal

- Taľgyi feltételek: Infľastruktrľa: kb. 20 m2 csoportszoba

Eszkozigény: ítőszer, 15 lehajtható íľófelülettel ręndelkęző iľodai szék,
pľoj ektoľ, kivetítő vászon, flipchart tábla, laptop

A lapv ető c é lj a, c é lkít íízé s e i :

A munka és a családi élet összeegyeztetése elvének megvalósulásźÍ. céIozza. A részt vevők
szemléletvá|tź.sźń, ĺinsegítő hźiőzatok létľejöttét segíti elő. A gyeľmekgondozásból visszatémi
kívanó szülők reintegľálásának elősegítése a munkaerőpiacra a csoportmunka előnyeivel és
eszközeivel', a résń' vevők munkába állásĺĺnak elősegítése/előkészítése.

Szakmai tartalom:

A családi erőforrások fe|tárása, újragondolása, a családi szerepek és feladatok átstrukturźt|ása,
<isszehangolása, gyakorlati megvalósításĺínak nyomon követése. A családi életet befolyásoló
munka világanak illeszkedése a jelen családi élewitelhez. A célcsoportnak az előzetes
problémafeltárást egyéni és csoportos - követően igényeiknek és sztikségleteinek
megfelelően nyújtunk újraoľientáló, pályakoľrekciós, munkaerő.piaci (re)integľáló,
elhelyezkedést segítő csoportfoglalkozást.

Arészt vevőknek lehetősége nyílik atapasztalatcseľére, tapasńa|atítanulásra.

Elvárt eredmények:

A csopoľtfolyamatban részt vevők személyiségiikben megeľősödnek, önismeretiik fejlődik.
Egyénileg a|kalmazható stľatégifü születnek, a harmonikus családi élet és a stabil és hatékony
muĺkavállaló szerep összeegyeztetésérę. Családi életciklus-vźitás támogatásának hatására tĄ

adaptív megkiizdési stratégiák alakulnak ki, a csaláđ egészének a|ka|mazkodási készsége nő.

2. Konfl iktuskeze|és fe|sőfokon
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A családi élettel összefuggésben felmeľülő konfliktus helyzetek fęlismerése és kezeIésének
módjai

Célcsoport:

Budapest VIII. keľtitetében é1ő személyek, akik a fent nevezętt szo|gá|tatást igénybe kívanjak
venni

A tevékenység megvalós ulásúnak gyakorísdga/rendszeressége:

Iđőbeni ütemezése: apá|yazatban szereplő cselekvési iitemterv szerint az3.hőnap,

Összescn: 40 óra

Erőfoľrds igénye:

- Személyi feltételek: tľéner aképzés szakirtnyu megfelelő felsőfoku iskolai végzettséggel és

2 éves oktató tapasńalatíal

- Tárgyi feltételek: Infrastruktúľa: kb. 20 m2 csoportszoba

Eszkozigény.. irőszet, 15 lehajtható írófelülettel rendelkező irodai szék,
proj ektor, kivetítő vászoĺ, fl ipchaľt ttlbla, laptop

Alapv ető c élj a, c é lkitűízé s ei :

A családi élettel összefüggésben felmeriilő konfliktus helyzetek felismęrése és kezelésének
módjai.

Szakmai tartalom;

Önismereten kereszľĹil megérteni saját mfüödésfüet, valamint a család tcibbi tagjának
viselkedését és az asszertív kommunikációs technikĺĺn keresztül segíteni a családtagok közötti
kommunikácíőt. A különbtjző konfliktuskezelési technikákkal segíteni a konfliktus helyzetek
megoldását.

Elvdľt eredmények:

A csaláđon belüli konfliktusok csökkenek, a családon beltili konszenzuskeľęsés megnő.

3. Családi életľe nevelést segítő rendszeľes, személyes jelenléttel megvalĺósuló csopoľtos
tréningek, foglalkozások

Családi életvezetési tľéning

A csopoľťtagok á|tal meghatározott, a mindennapi családi élettel ĺisszefüggő, a haľmonikus
családi életľe nevelést előtérbe he|yezo személyes jelenléten és élményszerzéseĺ alapuló
csopoľtos tréning, mely a mindennapí é|ethe|yzetekben ęlőforduló témźkat đol'gozza fe|, záľt,

40 őrás csopoľtfolyamat keretében.

Célcsoport:

Budapest VIII. kenilętében é1ő szęmélyek, akik a fent nevezett szo|gáItatźlst igénybe kívanjĺák
venni (elsősorban gyermekes szülők, hazasságk<itésľe, gyeľmekvállalásra készülő páľok, a
gyermekvállalás után a munkaeľőpiacra visszatérni kívánó anyfü és apák, gyeľmekek, a
tarskeresés és a felelős párkapcsolati magalartäs irĺínt éľdeklődő fiatalok, és más,
paľkapcsolati,házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylők).

Iďőbeni iitemezése: a..páLyźuatban szeľeplő cselekvési ritemteľv szerint az 5. hőnap,

Osszesen: 40 fua
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Erőforrds igénye:

- Személyi feltételek: tréner aképzés szakiráný megfelelő felsőfokú iskolai végzettséggel és
2 éves oktató tapasńaLalta|

2.Taryyí feltételek:

- Papír, írőszet, flipchaľt tábla és papír

- Lega|ább 20 m2 alapterĺJletti, csopoľtos foglalkozás lebonyolítására alkalmas helyiség,
székek

Alapv ető célj a, cé lkit íízés ei :

A haľmonikus családi életľe nevelés segítése. A családi életciklusok, a párkapcsolat, a
hźnasság, a család, a gyeľmekvállalás és _nevelés kapcsán felmerülő kérdések, nehézségek,
lehetőségek, külső és belső, valamint egyéni és közclsségi erőfoľľások azonosítása,
megerősítése, tapasztalatcsere, ismeretbővítés.

Szakmai tartalma:

Családi szerepek, családi munkamegosztás, családi belső és ktilső eľőforrások, formális,
infnrmális kancsnlafrenrĺszerel. ccaláŕĺi lrnrnľnllnilráciĺic és nĺnhléľncÍnconlrlÁ rnintĄk

áttekintése. Családi erőforľás gazđá|kodás újra gondolása, a családi ľendszer hatékonyabb
műkĺjdtetéséhez szükséges készségek fejlesztése tapaszta|atitanu|ás révén.

Elvdrt eredmények:

Nĺjvekszik a család- és más kĺizösségen belüli egyiittmfüödés hatékonysága, sztilői
szerepükben megerősĺjdve a mindennapokban is alkalmazzák a csopoľtos tréning soľán
tapasńaltakat. A közösségi csopoľtélmény csökkenti a tagok magányossźąát, hozzájáru| a
c sal ádközpontú attihĺd kía|ak'ĺtásźůlo z.

RENDEZYENYEK

Családbarát jellegű' nagyobb |étszálmot éľintő ktiztisségépítő találkozők, renden,ények,
pľogramok eseti, vagy időszakosan ismétlődő megszelYezése a pľojektben ľészt vevő
célcsopoľttagok számára.

Váľosi családĺ nap

Célcsoportja:

Budapest VIII. kenilet lakossága

Kiemelt célcsoportja: Budapest VIII. kerĹiletben é1ő gyermekes szülők, házasságkötésľe,
gyermekvállalásľa késziilő paľok, a gyeľmekvźila|ás után a munkaeĺőpiacra visszatérni kívánó
anytlk és apĺĺk, a táľskeresés és a felelős paľkapcsolati,házassági és egyéb családi tigyekben
tanácsadás, segítségnyrijtást igénylő személyek, a pá|yázati programhoz kötődő
tevékenységeket önkéntęs munkával segítő személyek, valamint az érintelt családtagtoknak
helyben munkát adó munkáltatók

A tevékenység megvalós uldsónak gyakoľísdga/ľendszeressége :

tdobeli titemezése: 10 óra



Eľőfoľrás igény:

- Személyi: 10 szakértő felsőfokú iskolai végzettséggel

- Taĺgyi erőforrás igény: kĺizösségi programok lebonyolításaĺa alkalmas kozösségi teľek,

Alapvető célkitíízés:

Közösségépítő, csaláđbarźft jellegű ľendszeľes progľamok lebonyolítása, önkéntesek
bevonásával' egyéni tanácsadási lehetőségek a településen felmeľiilő pľoblémákkal
kapcsolatban

Szakmgi taľtalom:

A célcsopoľt tagjai számźra biztosított kĺizosségépítő programok, kľeatív foglalkozások,
iďoľmációnyújtás, taĺsadalmi részvétel erősítése, helyi közösségi részvétel erősítése,

önkéntesség mint éľték megismeľtetése, helyi társadalmi elfogadottságának ncjvelése, helyi
kisközösségek létrejottének elősegítése.

Elvdrt eredmények:

A célcsoport és a helyi köztisség ismeľje meg' később sztikségletei szerint vegyę igénybe
.*^:^l,+..i.ĺ, non7nĄl+o+Äooi+ Ä ^.^n'ąmnĺz á1+ą1 mcorrąlÁcrrl a halrli eľÄfnľrácnl.ľa éniilő
PrvJvĄLwA Jzvlěall4loĐąrL. l \ ľrvĎrurlvl\ allgr

közĺlsségépítés, érdekérvényesítő és önsegítő há|őzatok szewęződése elindul és erőstjdik a
kölcsönös segítségnyújtáson alapuló helyi közosségek tagai kĺjzötti összefogás.

Családĺ háľom generációs talrá.Jkozőt

Célcsopoľtja:

Budapest VIII. keľület lakossága

Kiemelt célcsopoľtja: Budapest VIII. kerületében élő gyermekes sztilők, nagyszülők

A tevékenys ég megvalós ulús únak gyakorís úga/rendszeressége :

Időbeli ütemezése: 10 óra

Erőforrús igény:

- Személyi: 10 szakéľtő felsőfokú iskolai végzeÍtségge|

-Tźffgyierőforrás ígéĺy: közĺisségi pľogľamok lebonyolításiíra alkalmas ktiztisségi teľek,

Alapvető célkitíÍzés:

A három generáció közelebb hozzá egymáshoz kĺizcjs élmények megélésével. Kĺizösségépito,
családbaľátjellegű ręndszeres pľogramok lebonyolítása, önkéntesek bevonása

Szakmsi tartalom:

A célcsopoľt tagjai szźtmtra biaosított közösségépítő progľamok, kľeatív foglalkozások,
információnýjtás, társadalmi részvétel erősítése, helyi közösségi tészvéte| erősítése,

önkéntesség mint éľték megismeľtetése, helyi táľsadalmi elfogadottságźnak növelése, helyi
kisközĺisségek létĘcittének elősegítése.

Elvdrt eredmények:

A progľamok által megvalósul a helyi erőforrásokĺa épülő kĺizösségépítés, érdekérvényesítő
és önsegítő hźiőzatok szeweződése elindul és ęrősodik a k<jlcsĺjnös segítségnyújtáson
alapuló helyi közösségek tagsai közötti összefogás.
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NYILATKOZAT

Tisztelette| kérem az Önkormányzat képvise|ótestĹj|etét, hogy az
Az Ars Sacra A|apítvány

,,Egészséges csa|ád - egészséges társadalom''

cím ű pá |y ázatának szándékát támogassa.
Az A|apítvány képviseletében nyilatkozom, hogy a Józsefvárosi
Önkormányzatto| sem pénzbe|i, sem természetbe|i támogatást nem
várunk. A Józsefuárosi Csa|ádsegítő Központ nyi|vános adatbázisát és
szakmai tudását hívjuk segítségÜ|' A pá|yázatban biztosítandó 5 éves
fen nmarad ást saját hatáskörÜ n kben mego|dj u k.
A pá|yázatban megjelö|t 25m2 kört.jli he|yiséget A Józsefvárosi P|ébánĺától
bére|jük.
A|apítványunk a VlIl. kerÜ|etben 2008 ota partner a Szakrá|ĺs Művészetek
Hete keretein be|ü| megrendezett Nyitott Temp|omok Ejszakájának
megszervezésében ' 2011júliusában az Unios Soros elnökség lezárásának
Ünnepségsorozatában a Vll|. kerÜ|etben rendeztük meg Bada Márta roma
festőművésznő kiá||ítását, me|yet Széke|y János püspök atya áldott meg.
Szakcsi Lakatos Bé|a zong orae|óadásáva| sokaknak szereztÜnk örömet'
MegszerveztÜk ez alka|ommal a történe|mĺ egyházak konferenciáját roma
integráció témájában.

Budapest, 2011 november g.

Dragonits Márta
kuratóriumi e|nök
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