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Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kozzétette a Taľsadalmi Megújulás operatív Program ,,A
búnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, búnęlkövetó vagy bűnelkcivetés
szempontjából veszélyeztetet|gyermek- és fiatalkoruak segítése'' című pá|yźzatot (kódszám:
TAMOP-5.6.1.8-12/1).
A páIyźzati konstrukció közvetlen célja a biĺnelkövetés, áLđozattá válás szempontjából
kiemelten veszé|yeńetett gyeľmekek és fiatalkoruak segítése, a ľendőľségi háló és a
fogadóintézmény egytittműködésének erősítése áIta|. A páIytzat kiemelt céIja ezęn
veszé|yeztetett korosztály tiđozattá és búnelkĺjvetővé válásanak megelőzése, a
normaszegéssel járő társadalmi hátrányok csökkentése, valamint integrációs esélyeik
nĺjvelése.
A pá|yazat célja, hogy az iskolĺán belüli és kívüli progľamok segítségével csökkentse a
bűnelkövetővé, áIđozattá vttlás esélyét. Ezen feltĺl a kamaszok a pľogľam keretein belül,
interaktív, kĺeatív és játékos foglalkozások' valamint az edzések keretében a kozösségi
élményen túl önismeľetre, önfegyelemre is szeľt tehetnek, amelyek birtokában könnyebben
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Előteľjesztő : Santha Péterné alpolgármester

A képviselo-tęsttileti iilés idopontja ,fUL,f 
. május l7. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Baptista Szeľetetszo|gáiat támogatására a TÁMOP-S.6.|'.8-1211
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A napirendet nyílt tilésen kell tĺáľgya|ni, ahatttĺozat eIfogaďásához egyszeru szavazattobbség
szükséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezí X
Hatát ozati j avaslat a bizoÍtság számźlta'.

A Humánszolsáltatási Bizottsás iavasolia a Képviselő-testtiletnek az e|oterjęsztés megtárgya|ását.



biĺkóznak meg a mindennapok nehézségeivel. Ismeľjék meg a helyreállító (resztoratív)
módszeľek széles skáIáját, és tanulják meg ezek alka|mazását a mindennapi életÍik során. A
gyermek- és fiatalkoruakkal foglalkozó szakembeľek jól hasznosítható, könnyen elérhető
információkat, módszereket, képességeket szerezzeĺek arcőI, hogyan oldhatóak fel a
konfliktusok erőszakmentes eszktjzökkel. A konstrukció ösztönĺjzi az állami és civil
szervezetek. valamint a kisközösségek partneľi együttmúködéseinek kialakításat.

A páůyánzt célcsopoľtjába tartoznak a vezetők - iskolaigazgatő, iskola titkźlr, középiskolai
tanárok, gyermekvédelmi felelősök, iskolai szociális munkások, iskolai segédszemé|yzet,
valamint difüok, és a kortárs segítők.

Apállyázólk ktiľe: páIyázatot - egyéb szewezetekmellett - helyi önkormĺányzatok nyújthatnak
be, a támogatás foľmttjavissza nem téľítendő támogatás, amelynek mértéke a projekt összes
elszámolható költségének legfeljebb 100%-a. A páIyázat keretében igényelhető támogatás
összege legalább 15 millió forint, de legfeljebb 40 millió forint lehet.

Apáůyázat benyújtásának határideje 20|2. május 18.

A Baptista Szeľetetszo|gáůatE;gyháni Jogi Személy (székhely: 1111 Budape.st, Budafoki út
34h., nyilvántartási szĺím: 0001312012-001; adószám: 18264825-I-43) a TAMOP-5.6.1.B-
|2l7 pá|yźnati programj áhozkén a Képviselő-testiilet együttmfüödését (1 .-2' sz. melléklet).

A Baptista SzeretetszolgáIatEgyházi Jogi Személy progľamja keľetében a keľületben többek
között a következő programokat kívanja megvalósítani:

A pľevenció fontosságát hangsú|yozva a célcsoportnak, a keľüIeti kiizépiskolás dĺákoknak
egyrészt kozérthető viktimológiai előadásokat tartanak, inteľaktív osztályfőnöki órákat,
valamint a tanaľok fęlkészítését váI|aLják, továbbá felhívjak a figyelmet a mobbing veszéIy
e|háritásźlta' információátadással, szak,lnaĺ anyagok elkészítésével, tanulással vértezik ft'l a
pľogľam résztvevőit. Másľészľől a pľojekt egy mintapľogľamot takar, ahol a prevenciós
képzés, az áIďozattá válás elkerülése, hasznos információk átađźsa, kortaľs-képzés,
áIđozatsegítés, kommunikációs lehetőségek, az tĄ infokommrrnikációs rendszerek, appok
a|ka|mazásával ismertetik meg a program résztvevőit. A szakmai anyagokat összerendezve
tananyagot dolgoznak ki, melyet a tanároknak és szülőknek tudnak bemutatni, felhívni a
figyelmet a témára, illetve közvetlen segítséget nyújtani a pľevencióban, valamint a
felismerésben, a konkĺét segítség - nyújtásban.
A drogfogyasztás felismeľése, a fogyasztő megszőIítása, kommunikáció kiépítése, segítő
körbe tcjrténő bevonása fontos cé|ja aprojektnek.

A pľojekt kimenetelénęk ellęnőrzését és a megvalósítás sikeľességét félévenkénti, a média
bevonásával tĺirténő konfeľencia, tanulmányok megjelentetése, valamint az indikátoľok
tejlesülésével kívánják biztosítani. Céljuk, hogy jól azonosítható, könnyen eléľhető
információkat, módszereket, képességeket szetęzzen a projekt célcsoportja anőI, hogyan
e|őzheto meg aZ, hogy kĺiminális cselekmények (bűncselekmények, kľiminális
szabálysértések) sértettjeivé váljanak. A kutatási eľedményeket természetesen aZ

onkormányzat renđelkezéséte kívánjfü bocsájtani, illetve biztosítjfü a program színvonalas
után kovetését. (3. sz. melléklet-szakmai pľogram)
dr. Szl|ágyi BéIa, a Baptista Szeretetszo|gá|at Egyhazi Jogi Személy (1111 Budapest,
Budafoki iń 34lb) képviselőjeként nyilatkozĺk, hogy a benyújtandó TAMOP-5.6.1.B-12lI



című páIyázatźnak pénziigyi, költségvetési hatása a Józsefuárosi Képviselő-testületre
vonatkozóan nincs, sem közvetett, sem pedig kĺjzvetlen módon (4.sz. melléklet).

Szakmai javaslat
A Józsefuárosi onkoľmanyzat nem fenntaľtója a kerületi kcizépiskoláknak, a pá|yázat
megvalósításéú a programok lebonyolításához térítés ellenében helyszín biztosításával, a
ľęndęlkęzésérę á1ló információk megosztásával tudj a segíteni.

Tekintettel ana,hogy a Baptista SzeretetszolgáIatBgyhazí Jogi Szemé|y apá|yázaton történő
részvételének tźlmogatásához arlyagi forľás biztosítását nem kéri a Józsefuarosi
onkoľmányzattőIés nyilatkozikarrőI,hogy a pá|yazatcélcsopoľtja nem azonos a Józsefuaľosi
onkoľmanyzat áItaI beadandó azonos ra.vĺop. 5.6.1. B-|2l1 címu páIyázatbaĺ megjelölt
célcsopoľťta|, ezért javasoljuk a kérelem támogatását.

A helyi önkormányzatohő| sző|ő 1990. évi LXV. törvény 8. $ (1) bekezdése szerint a

települési önkoľmanyzat feladata a helyi közszolgźitatások körében külĺjnĺjsen: a gyeľmek és

ifiúsági feladatokról való gondoskodás; az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése.

A Képviselő-testtilet döntése a helyi önkormányzatohőI szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $

(2)bekezdésén alapul.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Együttmfüödési megállapodás a Baptista Szeretetszo|gá|atBgyhazi logí
S zemély és a Józsefu áľosi onko rmźny zat Képviselőte stülete között

2. sz. melléklet: Tĺímogatási kéľelem

3. sz. melléklet: Baptista Szeretetszolgźiat szakmai pľogramja

4. sz. melléklet: Nvilatkozat

Kéľem az a|ábbi határ ozati j ava s l at elfo ga d á s át.



H,ł.rÁnoz,łTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dĺint, hogy

1. támogafia a Baptista Szeretetszo|gáIat Egyházi Jogi SzeméIy részvételét a Nemzeti

Fejlesztési Ügynökség áItaI kozzétett TÁMOP-5.6.1. B-I21I kódszámú,

bűnmegelőzési céIu projektek megvalósításéń cé|ző pá|yázaton' melyhez pénzbeli

támogatással nem j aruI hozzá.

2. apá|yázatban foglalt tevékenységek megvalósítása érdekében ahatátozat mellékletét

képező együttmfüödési megállapodást köt a Baptista SzeľętetszoIgźiat Egyhźni Jogi
Személy szervezettel és felkéľi a polgáľmestert az egyittműkĺjdési megállapodás

a|źirásfua.

Felelős: Polgármester

Hatáľidő: 2012. máius 17.

A dtintés végľehajtását
Gyermekvédelmi Iroda

Budapest, 2012, május 1 5.

végző szervezeti egység: Humiínszolgá|tatási Ügyosztály

alpolgármester

Törvényességi ellenoľzes :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

^?
/ //.r l^

r/,ĺ,ĺ,(e1/ 
Dr. Mésźár Eľika

aljegyző

2012 MÁj i 6"



I. számű melléklet
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1.) jeĺen EgYr:itaűkeŕés; t4€sáilapocás ojéíĺésÉvaĺ az esyÜtiiŤűkčśő taq.k
megáiĺapcdilaĺ<, hogY e Társ:całmł tlegujuÍás o;eratĺy Picqram keíęľében ,,A
bűtĺregeiőzés szeĺnpcntjÉbći kiem€!ten iontos, biínelkővető r.egY bťíĺ=ikčvetés
szeĺnporltjÉbói r;eszélYezietett 3.1eimek. és íišt.lĺkoriak segítése,, (kódszám: TÁMoP-
5-5- i.Đ-1Ż/1) pályé.ati kiir'ás* az ESZA TáĺsaĺJaiĺrli Szcĺgóĺiató t'.lnnproí!i Kíi.
kÖ:ĺemíjködő 5řervezethez beřyújtott, ,,ŕéje|ern ľléltii|,,cĺmii pá!yázatbaa rneghaiśiczoit
páiyázati c{ii iě prcjekiei} €Eytitti:1űkc.JésŚel Vtsićsitják m€g. AZ ÍgyüitmÜköcési
i{egéĺlapcdás aláirása kifeježi aj- cgyUltínűk5dő iagck azrn száĺ.:ťékát, hogy a pĺojeki
iezÉľását kčiłetően a př.je7.tbeľ, Í?,leghatároĺott céĺ {céłck) ;-neg,r'łiósítása éĺoekéb=n a
jčvőben is egyjĺtĺĺűkôdńek, ćs az eléíi eredmé::yek tovább! fennia.iésát
iehe:őségeĺkhez Łé.oesi bi3ta3ítják.

2..) Az egyuttműködés taej3: af 1.) ponibeń;i.legj€iöĺt lályázatban ĺnegi.}atáĺozott céi
(réick) negvalósitásában a jeien l:egá;i;ipodńs keĺetsi közätt ĺÉszt vállaInak. Az
eg."'Ütll^i1 ť-iködé5 tagj6 i i

sfe!.V€z*or. neue
1, Íöpeiyázó: B,3płistaSzereietsiolEáiatEg'/házĺ

Jcgi 57e,.Trél'ŕ

{srś]ĺ;heiy: 11i1 BudaĐest,
3Uiafoki úi 34ib'' n','ilvántłłľiłis!
śfáni; ôCCi3/ZC12-0c1
aĺjś:ĺén: ; :B26.1825- 1' -4:
szánr laszém; 1 3ĺ} i s0i}:.3í]Cc0ł74.
]'Ű8:.gc$1
-,4*i--,.-".-!:
| |n j.rŕ..iii ą2.|'\

pé ĺ zl:lté:-'et:

2, egyÚitňűkčĺiő 3ude,*est Fővárcs l.ĺ] ji. kerŰ jet
tag; józEeÍvórcsi Cĺlkcĺĺ::śnyzai

{székie|ye: i082 B(jiagest,
Sercss u. .q.3-57,

Képviseiő nłve
dr. Szł!égyĺ Béia.

.<r-----!i
I urgoz go iu

KoČsis ;!iáté
ĐclsŹľře9tčr

3.) r1 pŕojekt ľĺegvaićsĺtiisa éĺdekéien az egvÜttműkorÍés tag-;ai ae ajśbbj íeĺädatck
ĺ:';*gr'elr:s!i:á:ái vá:;aljék, a páil',á2etban fogla:l ńi;ve ićsltési ť!teř,leryveĺ össl:rałjban:

; 
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SZerVęiei neve

8äpi:sř3 Sĺeretetsĺol gá iał ?g 7*łźzijogi Szemáty

*gyÜŁtműkiĺcő gudtp€st Fdváros VĺÍi, ksr.jłet
józseÍváľosĺ cn|ĺorn..t nv:at

sľř*F.ĺäruYt T*Rv

Fslädätck.
A oĺoj=ki teijes Ť€9V3|ósítáGä

1. sziikség €se:én a
szabadjiős pĺogľemołchoz
he!;-szín bĺZtosi|ésa tĺú|ön
í,l.legáliaocdás keretébeĺ,
z. közremúködés a
keřÜleibeil műkcicő
szakktlzépĺsŁsłák és
szakkép:ő intéznrényekkeI
torténč kapcsotaŁÍ€jvéľel és,
kaocsclatta ř!äs.

i!l,Íł.

;ĄZ 3gyüłřmukő'Jő tag{ox) pái,ľázati támcgł:ásbaa nen lśszesüjnek'

4,) ]eien E9Y*iťřnűköĺlć5i Megál;apoíjási csak ľendkívÜl' ŕeinrcĺcéssai jogos!iĺ aZ
egyiitŁ:r.íjköcő iag egyolca|ůan megsZÜnteÍft;, ; iőpál.,'áĺó €rř€ ĺeľl.} joEosult. F.endkívĺ.]|ĺ
íejmondásra csak * másik łag súĺ,vos sze;ĺődésszegĺlse' YagY ciyan ck alápján van
}ehetčség. am€l)/ ô srprzőcésszeiű teijesítést ]ehetetienné tc'z|- Ez śJi.ćbbi eseibec az
ér;ntett együtin':űkődő tag a íeimcn,cásét rr.egeiőrĺien kłteles €gyéftetést
kezdaĺĺ:ényezni-egYütľ€sen r,alameĺrnyl ěg')/üttműi.c.jő téggtsl - ice érrve a ĺőpáivazćt is -
:,' |ľieĺi:t céĺjénak eiéĺ.ése érdekébeĺ. Ar eg.ĺűttrnűkčdésbői kiválá ł39 kčteles a
iőaáĺyÉzdnai< r i<ĺváIas ĺ<iőpcaťjátói szárníil:iť 1Ű ntspon 

'eluii 
3z ált5ia.ĺéBieti seakma!

munkáról beszámoinĺ.

5.} jeĺen EgyuitnrÜ,łčdé5ĺ ľ',!egáĺĺEpocśs a päĺváeet és đ táilÔ3aiási szerződés
eiválasu łłatatlan részét kepezi, és Ôsztj3 ,śnnek .ĺeci sorsÉľ- 

=łrnđ.ł 
éľteimébeĺ a

táíacEäčđ9i s;eľződésnek e lejářtä eiőli} nlegs;í,iněse !<Ěĺ EgyűiinrĹikôcésł t4e!á|iapodás
megszünéséł vonja ffä9ä uiáę, .Ąr eqyüĺlĺnűköaés; MegéiIapcdá.s c-.a'. íĺásbeł
mDdcsĺtható.

'Ąe egy'Jttĺnćĺ.ocě tagÔi< jej€Í ÔkiíatÜt áicjvasÉs és egyĺnás feÍé igazoii egységes
értelíile;:Ési kĎv.łĺőeĺl, rŕJillt szerződésĺ e karaiukkaĺ rnindeĺlbe :-l ą.,ełęnveziit
lie|ybanhř:gyóleq írjeí ěié, 

. .lÝ,vJ | ÝŁvr,

Kocs's i\iEťé
ĺoigáĺmeĺtei.

Bud3ocŠi pcív*;.as vĺ]i. iśeŕiilei
j.jzseĺvd i.os i () ĺ: kcł.ná ny:a t

p,it.

,A:.iljilś:ii..iiiiiii1ź:}.íj1:íiił:ic'ifi:jt]:1iliĺ:iltli:;lłrĺtĺ;n;iiŠ:::tillll],i."ĺ:',,.ł,.i..ii'iii1.ii]l:i:]!l;|:rĺi|i]i'..iii:.'Íji

äiii.aä*s ;..',] il;.jłi.'ł:;'ł:.l,..,l*i'' s..l.ĺ o]jĺ]ĺ... *;ił
Á ']-ĺrj!iił;i }. :i]I.:..| 1]f.! :!..l;i3?5:i'fi' lr !j'.'':+
};jłi i;;Ś :l:: :;Il'i.|:.:?il!t.i*'.: d:';rlJir!r jłll';
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2' szttrrnmelléklet

,r,{;,"{#*aryt"ĺs ťe Baptista Szeretetszoĺgálat Egyházi Jogi Szemé|y
Telefon: + 36-1.- 466 -597 8

Levé|cím: Budapest, L39L'Pf '24l.
E-maił: !:ĎaĺcGhbajc.oĺg

Inteĺnet \.WVVV'baptistasegeIy.hu

9t.':. :t :: 1

Józsefr'árosi onkormányzat
Képviselőtestii1et
1082 Budapesl
Baľoss u. 63ó7.

2012.05.14,

Tłĺrgĺ: Kérelem
(Baptista Szeretetszoígálat EgyhrŁi Jogi Szemé|y

TÁMoP.5.ó. l .B -12 l 7 ptl|y ázata)

KERELEN.{

Alábbiakban' mint a Baptista Szeretetszolgálat Egybtai Jogi Személy (1111 Budapest'
Buđďoki tlt34M képviselője, azzal a kéľéssel fordulok a Józsefi,'ráłosi Önkoľmrányzat Tisaelt
Képviselőtestiilotehez. hogy tiámogassa Baptista Szeretetszolgálat Egyhazi Jogi Személy
(ftpá1yazć:) pźnyázatay amelyet a szervezet 2012'05'18-ĺán ny.ujt be a TÁMoP-s.ő.l.B.ĺ2ll
,,A bűnmegelőzés szempon$ából kiemelten fontos, bíinelkövetó vagy biiaelkĺivetés
szempontjából veszélyeztďett gyeľnĺek- és fiataikoníak segítése'' cínrú Kíłísľa-

A bíraiati folyamatban előný jelent tn a pá|yázatban való cél megvalósulĺását a Íelepiilési
ćini<oľmĺíĺryzat képl'iselőtestiilete is tĺĺmogatta.

Jelen kéłelemhez csatolom :

. a teľvEzett p'ogramot
r valamint nyilatkozatot' hogy a pálylázatnak pęo'üg""i. kĺiltségvetési hatasa a

Józsefgaľosi Képl'íselő-tesmleke łonaÍkozóan nincs. sem közvetett' sem pedig
közvetIen módon,

Bízva a kedvezö dĺĺntésben

Tisztelettel:

Kelt: Budapest' 2012. május t4.

főigazgato
Baptista Sz.eretetszolgál at Egyhazi Jogi SzeméIy
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Taľgy: Kéľelem

@g.vĺittműktidési me gĺáJ lapodrĺs kérése a
TÁMOP-5.ó. 1.B-1 2/i - progľamhoz)

3. számú'melléklet

Baptista Szeretetszolgáĺat Egyházi .}ogi Szen:éĺy
Telefon: +36-1-466-5978

Levé|cím: Budapest, l39L,PÍ.24j"'
E - m a i | : łl 3a*'# Łhęiń'sĹg

Internet: wvwv.baptistasegely.hu

Tlsztelt Po|gáľmesłeľ Ur' Tisztelt Képviselőtestĺi|et!

A Bapüsĺa Szeretetszo|gáai Egytia:ń Jogi Szrmély ,Ą btĺnmegelözés szempontjából
kiemelten ťontos, búnelkövet<i vagy bĺĺnelkör,.eĺés szempon$ábó| veszélyeztetett gyeľĺnek- és
fĺatalkoľuak segítése'. c. TÁMOP-5.6.1.B-ĺ2i l programjához kéri a Tisztelt KépviselĺĺtestüIet
egyiittmüködését.

A TÁMoP 5'ó. intézkedés a ĺáľsadalmi szegregácíő szeľrpontjából legveszélyeztetettebb
célcsopoĺokra fokuszál, úg.rmint a g1'erĺnek- és fiatalkoruak, az áldozatoŁ a
szabađsĘvesztésí€ vagy közösségben vćgrehajtoti biintetésre íté'ltek, illefve pĺĺrďogó
feliigyelet hatÄlya ďatt állók' A kiínás ezen csoportok közĺĺ1 a gyermek- és fiataikorúak
ĺĺnadalmi kíĺekesztó.desének csökkentéséĺ érdek- és jogérvényesítésiik nôvelését kívĺnja
e]émi.

A Baptista Szeretetszolgálat Egyhazi Jogi Személy' programja keľetében az Onök keľĺiletében
többek kdzt a következö progľamokat kívĺłnja megv.ajósítani:

A pľevenció fontosságiá{ hangsúlyozva célcsopoľtunknak, a keľĺileti közepiskolás diĺákoknak
egyľészt köz&thetíj viktimológiď előaďásokat tarhmk inteľaktív osztál5frnöki óľakat,
vďamint a tanarok felkészitését vállďjuk' továbbá felhĺvjuk a figyelĺnet a mobbing vesze|y
elhárílźsźr4 infoĺmációátadassal, szakmai an1'agok elkészítesével, tanuĺrłssal véĺtezzük fiiĺ a
programrrnk részľvevőit. Masrészről a projeli:t eg1r mfutapr<rgľamot takar' ahol a prevenciós
képzés, az äldozattźl vĺĺ]rás elkerÍilese, hasznos ioformációk átaÄása, korĺin-képzés.
ĺĺldozatsegĺtés, komnrunikaciós lehetőséget az új infokoľĺnunikációs rendsz-e.ret appok
ďkďmazasával ismeľtetjiik męg a program ľészľvevőit. A szakmai any'agokat ĺlsszerendezve
taĺany.agot dolgozunk ki, melyet a tanaroknak és sztilóknek tudunk bemutatrri, ftilhír.ni a
figyelĺnet a temar4 i]leĺve a közvetlęn segítséget nyujtani a prevencióban, valamint a
feiismerésben, a konkľét segĺtség - nýjtásban.
Áz Onkormáĺyzat tłĺmogatását kéľnénk abban, hogľ:

o szükség esetén a szabađiđó programolĺfioz helyszínt biztosílson"
r segítsen a keriiletben lér,.ő szaH<tĺzépiskolĺák és szakképzö intéanények

kapc solatfelr,'ételében- kapcso-latkrtasában"



t# fuaptľstm Baptista SzeretetszoIgálat Egyházi Jogi Ýemé|y
Teleton: +36-L-466-5978

Levéĺcím: Budapest 1393',PÍ.241''

E- m a i | : iiŁł"iťQ': bś!ĺĺ.s:ü
ĺnternet www.baptistasegeý.hu

Pľojektünk válasza a birtonságosabbá válásľa:

Tevéken1.'ségĺinket a projekt megvalósítasában szakember csapatunk kooĺđinĄa. A szakmai
megalapozofÍságot a résztv'er,ők tudásą janassága a terÍileten, képzesi szin{ĺik biaosítja-

. PREVENCIÓ - azźldozzttáyáliás megelőzése

r A SzeręiętszoIgája| szakembereinek aprogľam végrshajüísára való ĺblkészítćse
. Mintaprogľam iskoiaí keretęken belülí felkészítes

(Cé]csopoľtok ręzetők - iskoiaígazgató, iskola titkáf, középiskolai tanaľot
g}'eľmekvéđelmi fęlęlősök, iskolai szociáĺis munkĺsok. iskolai segćdszemélyzet, l'alamint
diako}q kortáľs segítők)

Pedagógusoknak - pcdagógus Williams Életkészségek Program; Problémamegolđó,
stęssz kezelő, kommurrikációs rendszer. A program a pedagógusok szźĺnáĺa akkreditĺíit,
akkľeđit.ĺciós szĺma: oK 4101361210, 30 kĺeditpont. Időigény: 30 óra /csopoĄ
CsopoľtléÍszám: 8 - 12 fö

Mentorok kópzese a pedagrgusok köręből a kortiárs segÍtők mellć mentoľok kiválaszŁísa és
képzése.

Iđőigény: l0óra

Mobbing přogľam _ iskolai bárŕa|mazis megeiőzése és kezęlésę' A bĺíntalmazott g'verek

fęlismęrése . és szakęmbeĺhez kánýtźsa (gyerek.gyerek btntalmazás, szĹilői baĺtalmazas,
csaláđon beltili erőszlk). Tematika: agressziómentes kommunikácíó, ďternatív
koníliktuskezelő módszeľek elsajátítasa, elméleti és gyakortati képzés.

Dľog pľogram - dľogfogyasztás megelőzése és kezelése. A fogyasztói kĺiľ felismerése,
sz-akęnrberhez iranyítísa.

Koľtáľs segítők képzése

Tematika:

A mobbing fęIismerése, a konfliktuskezelés gyakoľlatą viktimológíai ismęretek,
bantąlmazottak megszoiításą felnőttęk bevonása a segítésbą abáĺta\mazőkkövetőivęl vďó
kommunikació. A koľuáĺs segítő köľ megďakulasa biztosítja a program fenĺrtaĺthatósĘát. A
dĺogfogy.asztás felísmerése. a fogzasztó megszólítĺĺsą kommunikráeíó kięítése, segítő kÔrbe
történő bęvonása.

A pľogľamban resztvevők képzése

Szakemberek ľészéľe akkľeditált \Ą,EK progľíiÍn' Időigény: 3 nap, Mobbing felismerese.
Iđőigény: 8 óra, WÉK program + Mobbing pľogram , Időígény: 16 óra ĺ 8 ĺ5ľa



Baptista ÝeretetszoIgá|at Egyházi Jogi Személy
Telefon: +36=1466-5978

Levélcím: Budapest l39L,Pí.24l.
E- m a i | : j:łęÍs'.Đ }rbs!!aĹq

Internet: wr,riw.baptistasegely.hu
Célcsopoĺ: ae iskolrí{< r.ęzetöi, segÍtő szakemberek, rendőrök, gyeľmekvéđelmi szakembeĺek,
oĺvosot civil szakembeľek. és valamenný motivált tenni akaró érdelĺlódő.

Áz áIdoz,atok segítése

A PTSD (Poszt&aumas betegség) kezelése csoportosan és sztikség esetén egyénileg. A
posztřaumat'ikus stressz szindróma eg5rtajLa védekezési mechanizmus, amely traumatikrrs
esemén-vek utáo lép fel. Teljesen elveszętt emlékek nem kívĺínĹ hiĺtelen, újbóli megielenése

Se1zt.

Kapcsolatfelvětel a keľületĺ mentáIäigiénés szakenberekkel

A program megvalósítói a WÉK facititĺtorok és kľízis tanácsadó szakemberęk.

A programban résztvęvő szakemberek szźĺna 5 f<i, szükség esetén rendelkezésre állnak a
wÉK munkacsopoĺt facilitátorai.

Ku{aÍási eľedmények ismeŕetése

A projekt kimenetelének ellenőrzését és a megvalósítas sikerességet féi éveĺkénti' a média
bevonásálal töľténő konferencia' tanulmanyok megjelentetése, valamint az inđikátorok
tejlesiilćse biztosítja' Cétm]Ĺ hogy jól azonosíthato, könnyen eléľhető informíciókat,
módszerekeĹ képességekei szerezzęnęk aľról, hogyan eiőzhetö meg ?z, hogy kľiminális
cselelanények (bűncselekmén1at kriminális szabálysértések) séĺteąieil.é valjanak. A kutatási
eredményeket teľmészetesen az Önkormányzĺ rendelkezésére bocsátjut illeťve biztosítjuk a
program színvonďas után követését.

Kelť Budapesł' 2012. május 14'

fiiigazgatćl
Baptista Szeretets zolgźł]aI Ecyházl Jogi Személy
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4. számumelléklet

Baptĺsta Szeretetszo|gálat Egyházi Jogi Személy
Telefon: +36-1-466-5978

Levél cím: Budapésĺ l39L,P t.24L..

E- mai|: fu k!QŻba.:ĺź ĺłĺ&
Internet: wwvĺ.baptistaseEely.hu

NYILATKOZAT

A Baptista Szeľetetszolgá|atEgyháľ,i Jogi Személy (t i l 1 Budapest, Budafoki út
34lb) képvisetőjeként nyilatkozom, hogy a benýjtandó TÁMOP-5,6.1.8-1'2/1
Központ ,/. bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, biínelkövető r'agy
btinelkövetés szempontjából veszélyezteĺett gyermek. és fiatalkoĺuak seýése',
címiĺ palyfuatának pénztigyi, költségvetési hatĺása a Józsefuaľosi Képviselő-
testiiletre vonatkozóan nincs, sem közvetett, sem pedig kĺizvetlen módon.

Kelt: Budapest,f012, május 14'

BapĹista Szeretetszolgiil aÍ Egyháil Jogi Személy
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