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1. Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Ügynciks ég közzétette a Társadalmi Megujulás operatív Progľam A
búnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, biinelkĺjvető vagy bűnelkövetés
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkoruak segítése címti pá|yazatot (kódszám:
ľÁuop-s '6'I.B-T2l|).

A pá|yázati konstrukció közvetlen célja a bűnelkovetés, áIdozattá, váIás szempontjából
kiemelten veszé|yeztetett gyermekek és fiatalkoruak segítése, a rendőľségí háló és a
fogadóinténnény egyĹittmfüödésének erősítése á|ta|. A pá|ytnat kiemelt cé|ja ezen
veszéIyeztetett korosztály źidozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése, a
normaszegéssel járő társadalmi hátrźnyok cscjkkentése, valamint integrációs esélyeik
ncivelése.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi X
Hatfu o zati j av as|at a bizottság számär a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az előterjesztés
megtárgyalását.

A Humánszolgáltatási Bizottság iavasolia a Képviselő-testĺiletnek az e|óteriesztés mestársva|ását.



A pá|yázat célja, hogy az isko|áĺ beliili és kívüli pľogramok segítségével csökkentse a
búnelkĺivetóvé, áIdozattá váIás esélyét. Ezen felül a kamaszok a pľogram keretein beltil,
interaktív' kreatív és játékos fog|a|kozások, valamint az edzések keretében a kĺiztisségi
élményen tul önismeľetre, önfegyelemre is szeľt tehetnek, amelyek birtokában kcinnyebben

birkóznak meg a mindennapok nehézségeivel. Ismerjék meg a helyreállító (ľesztoratív)

módszerek széles skźiájźtt, és tanulják meg ezek a|kalmazását a mindermapi életĺik során. A
gyermek- és Íiatalkoruakkal foglalkozó szakemberek jól hasznosítható, könnyen elérhető

információkat, módszereket, képességeket szerczzenek anőL, hogyan oldhatóak fel a

konfliktusok eľőszakmentes eszkĺjzökkel.

A konstrukció ösztcinözí az źi|arli és civil szetvezetek' valamint a kiskĺizösségek paľtneń
egyĹittműködóseinek kialakítását.

Pźúyźnatot - egyéb szervezetek mellett - helý önkormányzatok nyújthatnak be, atźmogatäs
formája vissza nem térítendő támogatás, amelynek mértéke a projekt összes elszámolható
költségének legfeljebb 100oń-a. ApáIyźuat keľetében igényelhető támogatás tlsszege |ega|ább

15 millió forint, de legfeljebb 40 millió forint lehet.

A p á,|yázat b enýj tásanak hataridej e 20 12. máj us 1 8.

f. A'pźůyázatkeľetébentámogathatótevékenységek

Apá|yazat keretében k<jtelezően megvalósítaĺldó szakmai tevékenységek az altĺbbiak:

1. Ismeretterjesńo, bűnmegelőzési célú tájékoztatő programok szervezése az iskolában a

tanítási időben és azon kívül.

1.1 Ismeľetteqesďő, biinmegelőzési cé|ű, valamint az áIđozattává|ás megelőzését szolgáló
ismeľeteket konłętítő interaktív tájékoztatő progľamok szervezése aZ iskolában,
búnme g elő zési, j őv átéte|r e ér zékeny ítő fo g l alko zás o k szervezé s e.

1.2 Biĺnmegelőzési célú, valamírt. az á|ďozattá válás megelőzését szolgáló ismereteket
közvetítő fej lesztő táboľok szervezése, lebonyolítása felnőtt kísérővel.

1.3 A rendőľség i{úságvédelmi, bűnmegelozési osztźiyuval köz<js programok szervezése:

1.3.1 ,,Egy iskola - ew rendőľ'' program továbbfejlesztése, megvalósítása a helý
adottságok fiiggvényében,

|.3.2 renđőľök aktív részvételének biztosítása az iskolai bűnmegelőzési programokban.

1.3'3 ktizös nýlt napok szęwezése iskola-ľendőrség.

2. A célcsoport fejlesztésétvégző és egyéb szakemberek felkészítése, képzése:

2.l A célcsoport fejleszését végzó szakembęrek köztjs felkészítése szeminárium és tréning
keretében, rendszeres esetmegbeszé|ési lehetőségek és sn,lpewíziő biztosítása a

szakemberek részére.

2.2 Pedagógusok, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók és egyéb, gyermek- és

fiatalkoruakkal foglalkozó szakemberek képzése a konfliktushelyzetek erőszakmentes
feloldási módjaira, valamint a közösségfejlesztés módszereiľe. Pľevenciós, konfliktuskezelő
technikák megismertetése a pedagógusokkal, gyermekvédelmi szakemberekkel és más, a

gyeľmek- és fiatalkoruakkal foglalkozó szakemberekkel a számukra szĺikséges módszerek



integrálása mindennapi munkájukba korszeľĺĺ pedagógiai módszerek, személyes
kapc solaton alapuló mentálhi giénés se gítség, stb.

2.3 a gyermekvédelmi szakemberek, pedagógusok, ľendőrök, egyéb gyermek- és

fiatalkoruakkal foglalkozó szakemberek közĺjs képzése az iskolai erőszakľól, ennek
értékelése, elemzése; a kockźľ;ati tényezők értékelése; a pedagógusok és szakemberek

érzékenýtésę az iskolai eľőszakhoz, bűnelkövetéshez vezeto okok felismerése' megéľtése
és kozeléso érdekében.

A nem kötelező elemek között a pźtlyźnati kiírás az a|ábbi sza|<nai tevékenységeket teszi
lehetővé a megvalósítás időszakában:

3. Erőszakmentes konfliktuskezelő készségek fejlesztése: Konfliktuskezelés az ísko|ábarl, az
iskolai és az iskolakörnyéki erőszak megelőzése.

4. Kortarssegítő csoportok és programok mfüödtetése.

5. Iskolan kívĺj-li bűnmegelőzési eélú szabadidős, oktatási, kulturális és sporttevékenységek,
készségfej lesztő pľogramok szervezése.

6. A szegregá|t övezetekben, településeken élő gyeľmek- és fiatalkoruak társadalmi
integrációjának elősegítése, áIdozattáés búnelkövetővé válásuk megelőzése.

7. A' bevásáľlókcĺzpontok kcjzösen használt - ťĺzlkai és szociális _ tereinek kihasználása, a

szoIgá|tatások továbbfejlesztési bűnmegelőzési és az tt|dozattá vá|ás mege|őzését szo|gá|ő

ismeretek nyúj tásával.

8. Közösségi tér kialakítása a köztenileteken: fokozottan frekventált, e|haĺyagoltnak,
kockázatosnak taľtott területek bevonása a közös hasznźl|atba' bűnmegelőzési és az áIdozattá

válás megelőzését cé|ző programok szervezése a kialakított terülętęken.

9. Az aktív életmódot magában hordozó, szabadidős és spoľťtevékenység szervezése, különös
tekintettel a délutáni, az esti és éjszakai rendezvényekľe, amely időszakokban a leginkább
felmerül a brinelkövetés veszélye.

10. Kĺizösségi élmény erősítése céljából szervezett előadások, ismeretterjesztő programok
osszeáIIítása (természetjáĺás, környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek, közösség- és

személyiségfejlesztés) a bűnmegelőzés és az áIdozattáváIźs megelőzése érdekében.

11. olyan iskolán kívüli programok összeállítása, amelyek elősegítik a célcsoport norma és

szabálykövetésének kialakulását.

12. Az iskolából kikerült fiatalok bevonása, toborzása,kivá|asztása (állapotfelmérés, szociális
he|yzet felmérése, tanulási képesség mérése kulcsképesség-vizsgá|at a|apján).

3. Apáůyźnatkeľetében megvalósítandó, tervezettpľojektek

A pá|yźzati kiírás szerint a bĺinmegeIőzési program megvalósításĺíra rendelkezésľe álló idő
legalább 12, de legfeljebbl8 hónap. Ennek megfelelően a program keretein belül 2013.01.01
és 2014.06.30 ktizĺjtt az a|ábbi projektek megvalósítäsáttewezzĺJk:

3.1 A szenvedélybetegségek, elsősorban a kábítőszerfogyasztźls megelőzése érdekében a
kerületi általános iskolák 7-8. osztályosai részére a pécsi INDIT Köza|apitvany rÜGe
Drog1rrevenciós csoportja źůta| kidolgozott Iskolai drogprevenciós tevékenység
megvalósítása. A projektet nęves hazai szakemberek dolgozták ki, s a célcsoportok,



elsősorban 3000 általanos iskolás' valamint szüleik és pedagógusaik kĺjľében a gyakorlatban
is sikeresen vizsgázott. A pľojekt kidolgozói a beszélgetéssorozat meglartästxal kapcsolatos
ismeľeteket szakemberképzés keretében átaďjźk a helý szakembereknek. Igy ajózsefuárosi
diakokkal már akerületi szakemberek foglalkozhatnak és a pľojektben megkezdett prevenciós
munkát a p áIy azat b e fej e zé s ét követő en i s fo lýathatj :ák.

3.2 A Köztes iĺtmenetek című kiállítás tematikusan és interaktív módon foglalkozik a

szenvedélybetegségekkel és azok megelőzésének módjaival. A kiállítás mar korábban
elérhető volt a józsefuaľosi gyerekek, fiatalok szźlmára, ismételt bemutatásával a célcsopoĺt
pľevenciój át célzó tevékenység tovább erősíthető'

3.3 A 2013. évi keľületi nyári napkĺizis táborban tobb, az elkövetővé, áIďozaÍtá vźĺIás

megelőzését cé|ző program keľül lebonyolításra, például kalandpaľki foglalkozások, brazil

foci és hangszeres táncos fog|a|kozás, búnmege|őzési témajű sziĺ.hźzi előadás és a szexuális

abúzust megelőző prevenciós foglalkozások gyeľekeknek.
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megvalósítják az,,Egy iskola _ egy rendőr'' programot, valamint az érdeklődő iskolĺíknak
nyílt napokat szerveznek a rendőrség épĹiletében. A bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőrĺjk

iskolai tevékenységének szélesítése és színesítése érdekében a kerĹileti kapitanyság rendőľei

és a helý _ nem rendőľségi - szakemberek is megtaĺruljak és közösen a|ka|mazzákaz iskolai
prevencióban a KIABÁL Kispesti Bűn- és Áldozattavá|ásiMegelőzési Pľogramot. A rendőri,

gyermek- és ifiúságvédelmi prevenciós munkában fe|haszná|źtsra kerül az öĺlkormäĺyzat tútal

a Magdolna Negyed Program II. keretében maľ megvásaľolt Bűnmegelózésí médiataľ kisfilm
sorozat is.

3.5 A keľiiletben éIő hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok egy csoportja lehetőséget kap

arÍa, hogy részt vehessen jobb agyféltekés rajzo|ás tanfolyamon. A tanfolyam a

konfliktuskezelés közvetett, művészetterápiás módszereinek egyik innovatív és hatékony

ęszkoze lehet, a rajzo|ás kapcsán szerzett sikerélményeken kereszttil.

3.6 A program lehetőséget ad az iskolai nevelésben már egyes esetekben a|ka|mazott

mediációs és jóvátételi technikak elméleti és gyakorlati képzésére, illetve folyamatos

a|ka|maztsźra.

3.7 A bűnmegelőzési progľalľ' a civil kuľazsi, azaz a polgaľi beavatkozźlsi hajlandóság

fiatalokban történő fejlesfését támogatja azza|, hogy elősegíti a Magdolna Negyedi

Szomszédsági Tanács (Maneszota) á|ta| kęzđeményezett, iskolak közötti szemétellenes

vetélkedőjének megrendezését. A vetélkedő lebonyolítását civil szervezetek, lakossági

érdekképviseletek és az iskolak végzik. A biÍnmege|őzési pá|yźnat a megvalósítást csupán

eszközökkel (p1. szeľszámok, zsákok, kesztyfü, stb., marketing költségek), valamint egyéni és

iskolai szintli díjakkal támogatja. A Környezettudatos Ifiak Józsefvarosért elnevezésű

tervezetÍ vetélkedő célkitúzései és megvalósítása a Maneszota honlapján olvasható

(http:llmaneszota.qoorta|.hu/ginđex.php?pr34971427).

3.8 A pľogľam szeminiírium és tréning keretében nffit lehetőséget a célcsopoľttal foglalkozó

szakemberek közcis felkészítésére, esetmegbeszélésekľe, szupervíziőra, valamint a



konfliktuskezelés módszereinek megismerésére, azok napi munkába történő integrálásáľa és

az i skolai erő szakkal kapcso lato s közö s szakemb erk epzés lebonyolításara.

A pá|yazat megvalósítása kapcsán fenntarthatósági követelmény, hogy a búnmegelőzési

program keľetében kialakított együttműkĺjdéseket atámogatási időszakot kĺivető legalább egy

éven keresztül fenn kell tartani és miĺköcltetni kell. E kotelezettséget a Kĺjzremfüĺjdő

Szew ezet helyszíni szemlén ellenőrizheti.

A fenntartási kötelezettség költsége függ az elnyert támogatás ĺlsszegétől, a támogatott

projektelemektől, amely nem feltétlenül azonos a pá|yázatban benyújtott összeggel és

projektekkel. Méľtéke előľe |źthatőIag bruttó 5 000 000 Ft-ra, azaz ötmillió forintra

becstilhető a kötelező egyéves fenntaľtási időszakban, amely kb. 50%-50oń-ban.terheli majđ a

2014. és a 2015. évi költségvetést. A fenntartási időszak kĺiltségeinek pontos összegét -

nyertes pá|yázat esetén - a Témogatási szerződés aláírásahoz kapcsolódó Képviselő.testiileti

előterj esztésben tudjuk bemutatni.

A sikeres pźůyázati dokumentáció összeállítása és projektek eľedményes lebonyolítása

érdekében egyĹittműködési megállapodást sztikséges kötni a BRFK VIII. kerĹilęti

Rendőrkapitanysággď és a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia

Alapítvánnya|. Azegyüttműköđési megállapodás tervęzett szövegét a melléklet tarta|mazza.

Hivatkozva az 1990. évi LXV. törvény a helý cinkormányzatokról 2. s 2.bekezdésében

megfoga|mazott, orlkormźnyzatí đöntés meghozatalával kapcsolatos felhatalmazásra,

valamint a 8.$ 1. bekezdésére, amely atelepülési ĺĺnkormanyzatok feladatai ktizé soľolja a

kĺjzbiztonság helyi feladatairól való gondoskodást, kérem a tíszte|t Képviselő-testĺiletet a

j avasl at me glźlr gy altsár a.

Melléklet:

1. sz. melléklet: EgyĹittmfüödési megállapodás a BRFK VIII. kertileti Rendőľkapitanysággal

és a Kék Pont Drogkorrzultációs Központ és Drogambulancia Alapíwannyal(tervezet)

Kéľem az a|álůb i h atár ozati j av as lat elfo g ad ás át.

Hĺ'ľÁnoz,ł'TI JAVAsLAT

A Képviselő-testület rĺgy dtint' hogy

1. részt vesz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség áItal kozzéteft TÁMOP-5.6.1.B-121I

kó ds z ámú, bűnme g előzé si c é lú pľoj ektek me gval ó s ít ását cé|ző pá|y ázaton.

2. apźůytuatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdękében ahatározat mellékletét

képező együttmĺĺködési megállapodást kĺiti a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII'



a
J.

4.

5.

kertileti Rendőrkapitanysággal és a Kék Pont Drogkonzultációs Kcĺzpont és

Drogambulancia Alapítvánnyal és felkéri a polgármesteľt az együttműködési

m e g ál l ap o d ás aláír ásär a.

felkéri a polgármestert a pźiyázati dokumentáciő alźńĺästra és a pá|yázat ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Kĺjzľeműködő Szervezęthez ttjrténĺ5

benyújtásaľa.

vállalja a projekt keľetében kialakított egyĹittmfücidések fenntaľtását és műk<jđtetését a

támogatási időszakot követő legalább egy éven keľesztül. Biztosítja a fenntaľtáshoz

szĹikséges bruttó 2 500 000 Ft-ot, azaz kettomillió otsztzezer forintot a 2014. évi
költségvetés és bruttó 2 500 000 Ft-ot, azazkettőmllliő otszźaezer forintot a20|5. évi

költségvetés saját bevételeinek terhére előzetes kötelezettségvállalással.

felkéri a poigármestert, hogy a határozatban fogiaitakat a 20ĺ4. évi és a Ż0i5.

költségvetés tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Hataľidő: 1. pont: azonna|

2-4. pont: 2012. május 1 8.

5. pont: az önkormányzat}}I4. és a 2015. évi költségvetésének teĺvezése

A dtintés végrehajtását végző szervezeti egység: Stratégiai Tanácsadó rroda, Pénzügyi
Ügyosztály, HumánszotgáItatásĺ Ügyosztály Gyermekvédelmi Iroda

Budapest, 2012. ápn|is 23.
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