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Létszźtmadatok 20 1 5 -ben :

o a LELEK Pont-ban 36 ađatlap kit<iltésére sor. 1 adatlap okmánýrođai ellenőĺzése
negatív eredméný ho zoĹt.
Az egyedülálló j elentke zől<r ől:

o A 30 egyediilalló jelentkező köziil minđarrnyian ľendelkeztek koľábban
legaa|bb 5 évig józsefuĺárosi bejelentett lakcímmel.

o 18 esetben valósult meg egyĹittmfüodés a LELEK-Ponttal.
o 6 tigyfélnyert felvételt a LELEK.Hézba, közülc'k 7 f(5 saját döntése alapján

az egyĹittműködést felmondta és kikciltoz<ltt.
o 4 ügyfél jelenleg is előgondozásbarĺműködik egyutt a lÉlBr-ponttal.
o 7 esetben nem valósult meg egyĹittmfüödés._-_---rc_-2lroľábbanJę1véte1fnyeľriigyféľvisszaesettésszeződésttontoffi

A csaláđos j elentkezőkľől :

o 6 csďád jelentkezett a Családi Közösségi Szźil|ásra, köztilük 1 család nem
rendelkezett j ózsefu áľosi állandó bej elentett lakcímmel.

o a Csaláđos Közösségi Szállás rendelkezésre á11ó férőhelyei 2015 októberéig
mind betöltöttek voltak, ezérttĺj beköltöző nem volt.

o jetenleg 1 család mrĺködik egyutt e\őgondozás keretei között a lÉrBr-
Ponttal.

o 5f esetben nem keľült adat|ap kitoltésére sor, meľt mtlt az előzetes tájékońatas
során kidertilt, hogy a program adminisztratív feltételeinek nem felelnek meg:

o 32 esetben azértĺem volt értelme adatlap kitĺlltésének, meľt az érdekJódő a
VIII. keriiletben nem rendelkezett állandó bejelentett lakcímmel, ez a
lÉlBK-progľam és az abbarl valő részvéte! feltételeinek ismertetése
közben kiderült,

o tovabbí 20 esetben előzetes információi alapján a lÉlpr-Progľamot
nkoľłnłányeatiJakáspályázatnakśrtelmęztekćs-ajďentkezőknekjďenlegjs-_

megoldott lakhatasa volt.

7.1.2. LELEK-Hóz
A lakhatas biztosításának első lépcsője, aztn. rÉrBr -hazbaĺtöľténik. (VI[ Koszoľú u.
4.) A kis féľőhelyszámű, a szeméIyességet biztosító szolgźiatl szállás a hagyományos
hajléktalan ellátási intéznényi foľmríkba fogďrnilag be nem illeszthető védett, közösségi
szá||źls, a munkásszái|ő és a rchabi|itációs célú átmeneti szríllásfoľmzÄ< egyfajta ohłőzete,
szigorűhazirenddel.
A LELEK-Haz munkatőtrsu ęlsősorban a közösségi együttéIés szabályainak betartásźÍ, az
ehhez sztikséges készségek fejlesztését segítik, valamint felkészítenek az oĺáLIő életvitelre.

A la}üatási pľogÍam afog|a|koztatásra épül.
A felvételnél előnyt élvezrek azok, akik maľ munkaviszonnyď ľenđelkezrek.
További beköltözési feltétel aházkend elfogadása. A rendszeres vagy botrányt okozó, és
mások fenyegetésével taľsuló folyamatos ittasság, amely szondázással ellenőrizhető, a
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egyĹittélés szabźiyainak betartását, az ehhez szükséges készségek fejlesztését segítik,
valamint felkészíten ęk az onttl|ő életvitelre.

A LÉLEK-Haz éIetében a legnagyobb változást az tlj vezető munkába źi|ásajelentette.
Személye jelentős és pozitív vźt|tozźls, az embeľek gyorsan elfogadtĺák. Hiteles személyiség,
motivált és érzékeny, de ďapos és következetes - vele új minőségi szintre emelkedik-
emelkedett a Hźzban folyo munka.
Munkaideje egyelőre 12 és 20 &akozijtt van megállapíBła, így igen intenzív a lakókkal
való kapcsolata. A személyes beszélgetéseik mindennaposak, előjegyzés szerint zaj|anak.
Igy mindenki egyaránt fontosnak &ezJľleti magát _ hiszen sajźú, garurrtált időt kap,
egyszeľsmind az idővel va1'ő gazđźikodĺás képessége is erősĺidik.

2015-ben 3 f(5hagytael a LÉlEK-Programot, azon belĹil is a lÉlpr-Házat. Mindhárman
többször megsértették a Htľ;irenđ alkoholfogyasztásra és egyĹittmĺĺktidési ktĺtelezettségre
vonatkozó részeit, amelyekľe előbb szóbeli, majd írásbeli Íigyelmeztetésekben ľészestiltek.
Intézménytink mindkettőjiiket továbbiľanýtotüa az adekvát szakemberekhez, és
felajanlottuk a segítségĺinket a kőrhazi kezelések megszervezésében is, de ezek (teljes)
igénybevétele végül nem vďósult meg aző magataľtásukból következően.
Egy tészt:levő a }J.azban előforduló kisebb lopások gyarÍ$ába keveredett, azonban a
szakmai vezető négyszemközti,határozott fellépését követően megsziĺntek a lopasok.

A beköltĺizőkkel megállapodás sziiletett azelo-takarékosságľól fielenleg 10.000.-Ft ), mely
a jövőbe inĺnyuló önálló életvitel megteremtésének alapját képezi.

Az érdekképviselet forum működtetése heti rendszeľességgel töľténik.

A LÉLEK-Hazbanvaló elhelvezés vaľható időtaľtama 1 év.

A LÉLEK-Hĺízban miĺkĺjdő klubfoglalkozások (g proeram összes résztvevője szamaľa):

^zĹLj 
vezstő érkezését követően źÍszęrveztlika csopoľtfoglalkozások korábbi ľendszeľét'

1. Zene klub (havi rendszerességgel, szerdai napokon)
A zene klub céljai kijzé tartozik a vilrág és a közösség tagiainak alaposabb
megismeľése) az elfojtott, ki nem monđott éľzések megieleníthetősége, amely
alkďmas a személyiségpozitív irĺínyba történő befolyásolástra, az elszenveđett
sérelmek oldásárą abiza|om kiďakításáÍa. A zene szellemileg és érzelmileg is
magával rugadja az embeľt, fejleszti a szóbeli kifejezőkészséget, továbbá
jótékony hatásait a betegségek megelőzésére, kezelésére iľanyuló kutatásokban
is igazolták. A zenének nincs sziiksége rĄ hogy lefordítsiík, a világon minden
embeľt megszólít. orömöt fud okozni, ellazít benntinket, tźncľa ösztönözÍret,
nevetést és sÍrast vźithat ki belőlĺink. UgyanakkoÍ a zene funkciói nem
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mertilnek ki a szórakoztatásban, a zene elterelheti a problémákĺól a figyelnret,
amely a stresszt is cscikkenti.

2. Filmklub (havi rendszerességgel, szerdai napokon)
Sok Íilm az érte|em helyett inkább az étzelmeken kereszľĹil tolmácsolja
uzenetét, semIegesíthetik az érzelmek elfojtasára fuanyuló ösztönt, és
kiválthatjak az étze|mek fe|szabađításáÍ.. Az érze|mek előcsďogatása révén
pedig a ťĺLmnézés olyan kapukat nyithat meg, amelyek máskiilönben zÁrva
maradnának. A megtekintett rĺjvid-, játék-, mívész-, vagy aktr mozifilmek
utĺín a cso' porttagok elmondhatjak a látottakkal, hallottakkal kapcsolatos
gondolataikat, így építve egymás világról ďkotott képét, kulturflt beszélgetés,

etve-vi.tatkozás_formájában. Alkalmat-ad-szittráeiók;-elethelyzetekátélésére,-
köz<is éľtelmezéséľe. A Íilmek nem csupán szőrakoztatnak, rigy vannak
hatassal az agysĺtk<ta, és a testiinkľe, hogy észľe sem vesszfü. Az iigyfeleink
önáIló életvitelének szinte kivétel nélkül tésze a televiziő vagy az intemet.
Ezért fontos, hogy a filmművészetteréntágítsuk az ismereteiket, és esetlegesen
az ízLésvi|Ęukat is. A film klubbal is példákat,lĺáĺyokat pľóbálunk mutatni a
szabadidő haszno s eltö ltésének a|tematív źtj fu a.

3. Háztlrtás-gazdáIkodásĺ k|ub (havi ľenđszerességgel, szerdai napokon)
A haztartás-gazđálkodás olyan _ az önfenntartáshoz szükséges . gazdasági
tevékenység, aĺr:j munkavégzést, és az erőfonásokkal valő gazdá|kodást is
jelent. A klienseink taľsadalomba való (ľe)integralása során egyszeffe
kulcsfontosságu kérđés, valamint célkitrĺzés az öngondoskodás, hogy hogyan
fudnak munkaeľőt, péĺlzt, és időt megfelelően beosztani, és jól felhasználni. A
háztartas-gazdźlkodási klub egy ismeretterjesztő, szemléletformáló klub
soľozat, amelynek célja, hogy bővítse az ismereteket a péĺlzligyek,łőI, a
muĺlkaerő-piacról. a közĹizemi szolqáltatasokľól" a hríztaĺlísi ęszközök
haszná|atźról, a vasaľltsí, étkezési, takarítási és tisztálkodásí szokásokľóI, és

, ezáltzl isjavítsa a klienseink öngondoskodó képességét'

4. LELEK klub (havi renđszeľességgel, szerdai napokon)
Ezeken az összejĺĺveteleken az ęmbei lélek áll a középpontban. Minden lakó egyes
személyiségfejlődésén keresztiil a közösséggel, mint rendszeľrel foglalkozunk. Játszunk,
beszélgetiink, irodďmat olvasgafunk, vagy akáľ fenyképeket nézegetĹink. Van, hogy
intellektuálisan igényes, többféle képességeket, készségeket igénylő feladattal töltjtik el
az egy-másfé| őrźt, de az is előforđul, hogy olyan - mindenfele nagyobb szellemi
eĺőfeszítést nem igénylő . tevékenységeket végzĹink, amelyek ,,csak'' szőtakozást,
egyszeru jókedvet nyujtanak. Ugyanakkor minđen elfogtaltságban megjelenjk az a
pontosan ki nem fejezhető belső étzés, amit közösségi élménynet egyĹivé tartozĺsnak
szokfunk nevezni.
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7.l.3. Csulúďtls Rijzijsségi Szúllús (CsKSz)

A csďádos közĺisségi szálláson (VIII. Szerdahelyi u. 5.) tĺjrténő elhelyezés alapvetően a
Józsefurírosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcĺzpont, valamint Józsefuĺíľos
onkormányzatćnak jelzése alapjaĺl, a jogosultság és az alka|masság megállapítását
kĺjvetően történik.

Az ingatlant család ok számfua, egyfajtakĺizĺisségi szállásként hasznosítjuk. A Program a
Szerdahelyi utcai ingatlanban egy új és hiránypótló ellátrĺsi foľmát valósít meg. Erurek

- megfelelően ezen a családi közösségi szalláson ďapvetően teljes és gyeľmekes családokat
helyezünk el, olyanokat, akik gazdasźryi értelemben képesek a család fęnntaľtásĺíra,
életvitelük is megfeleIo, azonban valamilyen okból lakhatási kľízishelyzetbe kerültek a
JozservaľosDan

Ez a megolđás egyrészt pľeventív jeIlegiĺ lehet, megelőzendő a családok hajléktalanná
válásźtt, és szétesését, a gyermekek átmeneti nevelésbe keľĹilését. Másľészt azonban
megvalósítható olyan csďádok beköltöztetése is, amelyek esetében egyfajta
családegyesítés történik. Ez a koľábban, a Jőzsefvźtrosban hajléktalanná vá|t azon
családokat érinti, akik a lakhatás biztosításával visszakaphatnfü a hajléktďannávźitsmiatt
allarrj nevelésbe kerĹilő gyermekeiket.

Az ingatlan 3, akár többgyermekes család elhelyezését is lehetővé teszi.
A felvételt megelózően pszichológiai vélemény késztil a családokľól, amelynek cé|ja az
esetleges kockazatok felmérése, illetve a szociáIis munka iľanyultságanak támogatĺĺsa.

A bekerülőIcről
A Szeľdahelyi utcai családos ktiztisségi száIlás esetében a pozitív családi minta
biztosítasáľa ďkalmas életvitel is feltétel, hiszen a beka|toző családok gyermekefte)t is

Szakmai szempontból a kisgyeľmekes _ 3 éven aluli gyeľmeke(ke)t nevelő csďádokat
részesítjiik előnyben , részben az ercdményesebb szocializáció, a hatékonyabb miĺködés
érdekében, részben pedig megelőzendo a nagyobb gyerekek magataftásából fakadó
esetleges _ a program keľeteit szétfeszíto - pľoblémákat.

A pľogramban résztvevő személyek és családok jellemzően a havi jövedelmfü 20 oÁ-át, de
havonta legalább 10.000 forintot kell hogy félľetegyenek (e1őtakaľékosság), felkészĹilenđő
az onti|ő lakashaszn ěiatr a.

A csďádok a lÉlBr-progľam és aJSZSZGYK minden szolgaltatását igénybe vehetik.

Á Családos Közössěgi Sruźllds munkdjúról
A Családos Ktizĺlsségi Szíllás programja 20t3. október l-től indult aĺ-ŕirpĺ<- Program
keretein beliil, melyben lakhatrísi pľoblémák miatt krízisben lévő családoknak nyujt
lakhatást. A program lépcsőfokait sikeľesen végigjárva (csďádos közösségi szźll|ás,

szo|gá7ati lakás) a csďáđokĺinkoľmányzati lakĺásra lesznek jogosultak egy év jdőtartamĺa,
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A LÉLEK-Programban jelenleg 5 család veszrészt,9 szülő és 12 gyeľmek.
2015-ben új család felvételére nem kerĹilt sor, azonban az egy1k anya é|ettźrsi kapcsolatot
létesített, így l fővel bővült a Iakók szźtma.

7. l.4. Szoledlati lakúsok

A Program a lÉlpr - hfuban rehabilitálódott személyek szźľĺnźra minimum
iđőtartamĺa szo|gá|ati bérlakást biztosít. A beköltözők a szolgá|ati lakas
rezsikcjltségének (víz-csatorna, viI|arly, gźz), vi||anyfrĺtéses lakás esetén minimum
gtzfiÍés lakás esetén minimum 50 yo -tltfizetik.

A progľam jelenleg 20 szo|gźiati lakással gazdá|kodík. Egy lakás a Nagyfuvaros utca 26-
ban taláĺható, ame]Y épület felújítlís a|att źů1l, igy ez a lakás iiresen ĺĺĺ1.
A Program a LELEK - Házbarl rehabilitálódott személyek számara minimum 1 év
időtaĺamra szolgálati béľlakást biztosít,. A bek<ĺltĺjzők a szo|gá|ati lakás teljes
rezsiköltségének (víz-csatoľną villany, gtn), vi|larryfiĺtéses lakás esetén minimum 30olo,
gázfí,stés lakás esetén minimum 50 % -át Íizetik.
A szo|gá|atl lakrísokban élők rezsifizetési hajlandósága kifogástalan, senkinek nincs érdemi
eI maradása' tartozása.

Szolgálati lakasban a beszímoló időpontjźbaĺ 17 egyedüliltó ügyfelünk, és 2 csďádunk
é|t. Azutóbbiakľól a Csďádos Kĺizösségi Szállás munkájanak bemutatása kapcsán írunk.

7. 1, 5. SzocíltlÍs bérl akdsok

A szolgálati béľlakásban eltĺjltött idő után, a Pľogramban részľvevi5k számára, határozoĹt
100re. szoclalrs oeilaKast Drztosltuilc
A bérlakásba vďó költözésre a programban való részvétel közös értékelését k<ivetően
kęľülhet sor.
Az értékelés a teljes stáb és a je|entkező részvételével töľténik. A lakást a szakmn
munkacsoport j avas lat a a|apj án a JS zS zGJK intézményvezetőj e j elöli ki.
A béľlakásban élők tennészetesen a rezsi teljes összegét kell, hogy fizessék.
A Családok Közösségi Szállásarólköltöző családokľa _ a|étszémkivételével - ugyanezen
szabźlyokvonatkoznak.
20t4-ben 5 béľlakás felújítása fejeződött be, amelyekbe a Programot eredményesen
teljesítő tigyfeleink be is költĺiztęk.
20t5 decembeľében 11 millió Ft minisztériumi tźlmogatást nyeľtiink el 4 bérlakás
f e|tljitásźna'melyelőľeláthatőIag2}tímájusáiglebonyolóđik.

Az ĺjnkormán]lzati bérlakásbąn élőĺcről

201'4 májusában 5 ĺigyfeliink kĺiltözött ĺinkormányzati szociális bérlakásbą veliik
utógondozási megállapodást kötötttink.
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Az önkormáĺyzatí béľlakásba költözők mindegyike eredményesen teljesítette a Progľam
feltételeit, legďább egy évet töltött el a Lélek-hźzban,majd ugyanannyit aszolgálati Lélek-
lakásban. Mindanĺryian egyetlen nap mulasztás és fegyelmi pľoblémák nélktil, sőt,
mondhatni példamutató módon do|gońak.az első naptólkezdve, mind a mai napig.
Az egyiittrnűködési megĺállapodásunknak megfelelően rendszeresen kapcsolatot taľťunk
veltik, szźtlriéĺkat a megj elölt hatáľidőnek megfelelően befizetik.
Egyik bérlakásba költoző tigyfeliink magźłlozvette a lakhatĺĺsi kľízisbe került |źnyźń, apici
gyeľmekével, és hármasban élnek jelenleg is. Elmondható tehát, hogy a Lélek-program
segítségével egy további kľízist, esetleges intézményi elhelyezést, illetve állami
gondozásba vételt sikerĺilt megelőzni.

7.2.Foelia|koztatáls

Az e|mtilt időszakban a foglďkoztatásihelyzet legfontosabb változását azjelentette, hogy
számos ügyfeliink esetében olyan vĺíltozasok történtek, amelyek egyértelmiien mutatják,
hogy a munkaeľőpiaci ľehabilitációjuk sfüeľesen megtöľtént a Progľam keľetében.
Ennek egyik jele, hogy a Program ľészťvevői körében folyamatosan csĺikkent a JGIśZrt.
által foglďk oztatottak szÍrna.
A JGK Zrt-néI fentaľtott 25 fbs stáfusz-keretiinket egyre kevésbé használjuk ki, ma mar
csak 18 iigyfelünk dolgozik a JGK-nĺíl' A JGK-t elhagyó 5 iigyfeltink mindegyike piaci
szewezethez ment dolgozni, ahol sikeresen helýáll' 3 ft5 takaľítóként dolgozik (1 fő
Bďassa kőrhź.z,I fő MAV akalmazoÍ1'l fő FKF ZÍt , I fő konyhai dolgozóként ( Jĺános

kőrhźn), egy fo pedig vagyonőľként ( Spar ). A munka vi|ágába történő visszailleszkedés
sikerének másik mutatoja az,hogy a JVSZ-nél dolgozó ügyfeleink köztil 3 Íőt előléptettek
csoportvezetőnek. Ők mindaruryian befejezett középiskolai végzettséggel, vagy szakmávď
ĺendelkeznek, egy fb köziiliik diplomás. A haľom ügyfeltink közül egy fő utőbb az
előléptetés ellenéľe is kilépett, és piaci szewezďhezment dolgozni.
A-lOjigyĹeliinket érintő, röviden bemutątott vál-tozásokaÍ-Ęy-jĺtę1rezziik' hogy-a-
Progľam új szakaszba lépett. EsetĹikben a JVSZ jelentette kvazi véđett munkahely
betĺiltötte szeľepét, sikeresen segítette a munka világźha tĺjľténő visszailleszkedéstiket; és
aZ éľintettek megerősödve, alkďmasnak &ezték magukat aÍra' hogy a szabad
munkaerőpiacon is helytállj anak.
Jóllehet a program résztvevői köZíil többen is renđelkeznek szďmával, de közülük azok,
akik nem a szakmájukban dolgoznĄ nem is kívánnak a szakmájukba visszatérni _ részben
piacképtelen a szakmájuk, vaBY a fudasuk, gyakorlatuk kopott meg nagymértékben, vagy
sosem dolgoztak a szakmájukban. A szakmájukban vďó elhelyezkedést nem fudjuk
erőltetni, đe nem is látjuk reális továbblépésnek.
Sfoatégiđ szempontunk a munkarehabi|itáciő sikeressége, az,hogy mindenki az erejének
megfelelő tempóban és személyre szaboÍt segítséget, bánásmódot és a munkahely kvazi
védettségét éIvezve térjen vissza, és tudjon megkapaszkodni a munka vilĘában. En. a
stratégiánkat sikeľesnek taľtjuk, amit részben a fent bemutatott vźitozások igazolnak,
illetve az atény, hogy gyakoľlaĺilag nincs lemoľzsolódas a progľam résztvevői körében.
Kulcsfontosságú eredménye a pľogľamban folyó munkának, hogy a maľ önállóan, a sajźú
önkormányzati bérlakásában é|ő ügyfeleink mindegyike teljes mértékben rehabiliüílódott,
folyarnatosan-do1gozikjs_łiínytalanul_szpti.-ą-łęzsiköltségeit--Azok'_-akik__kĺizÍiliik-
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korábban, a progľamba kcľülés idején, súlyos alkoholpľoblémźwal kiizđöttek, évek óta
mértékletesen fogyasztanak csak alkoholt.
Az elmúlt időszakban Íblmérttik ĺigyfeleink k<ĺrében a tanulási szándékot, illetve esélyeket
is.
Egy fo jelenleg oKJ-s infoľmatikai képzésre jaľ. Ketten targonca vezetoi vagy gipszkarton-
szeľe|ői végzettséget szeretnének (ezek kĺizéptávú teľvek , jelenleg a munkaidőbeosztásuk
és a munkahelyi leterheltségiik nem teszi lęhetővé a tanulást-tanfolyamra jarást), ketten
pedig, baľ szívesen tanulnának valamit, egyelőre nem tuđják, hogy mi is leľĺre az.

7.3. Utánkiivetés

ffi ont@ó*íkt'1tt'iéŚ_utáĐí-éÝíE3-1 --
szerződés |ejártug utránkĺivetést végez a rehabilitálódott személlyel, illetve családdal,
melynek formája élefuezetési tanácsadás, konzultáció, céIja pedig a lakásvesztés
megelőzése és az integráció további segítése, valamint a teljes integľáció megvalósulása.
Az utánkövetést követően a lakhatas megtaľtásĺĺnak segítése érdekében a kiköltözőnek
szĹiksége van további szociális típusú segítségre, aztaJSzSzGyK keretein bęlül biztosítjuk,
hasonlóan bármelv keľiĺleti lakoshoz.

7.4. Ewéb szakmai tevékenvsóg

Szaletlĺ avatő ünnepség
2015.október 2-ěn a LELEK-Hźaldvańn dolgoztak, majd ĺĺnnepeltek egyĹiťt a közĺisségi
szállásunk lakói és a program dolgozói. osszeállítĺĺsrą majd lefestésľe került az MNP.III.
Mini-projekt pályázaton nyert sza\etli, vďamint kihelyezésre kerĺiltek a fagyźl|ó, örcikzĺĺld
dísznövények, melyekkel nem csak zöldebbé, đe barátságosabbá is vlílt az ĺntézrnény. A
munkálatokat egy étkezéssel zćrtuk,melyľe a finom fa|atokat a munkatĺĺrsak készítették.

---___----'__vtińs.keresztrcsomagosztásokí-alkalomma1.tdrténtek-dsszesen35:ťone

A k|ub helyíség és a szj{mítógépes szoba falfestése
Az osz folyamán a LELEK-Haz idén felújított köziĺsségi klub helyiségére, valamint a
számitőgépes teľmének fďĺáľa egy kollégánk látványos, modem, és igényes ábrtkat festett.
A munkálatok tóbb héten át zajlottak, igy a lakók lépésľől lépésre követhették egy-egy
alkotás létrejöttét.

JGK találkozó
2015. novembeľ 18-án a lÉlpr-Házban konzultációs lehetőséget biztosítottunk a
lÉlBr-progľam azon tagsu számna, akik a Józsefulárosi Gazdálkodási Kciąpontban
dolgoznak. A munkáltatő intézmény 2015-ben komoly szervęzeti átalakításokon esett át, és
a munkavĺíllalók ĺészéľől több dilemmą konfliktus he|yzet ađódott, amelynek atlsztźujsa
segítette a mindennapi munkavégzés légk<irét. Fontosnak taľtottuk, hogy felĺiletet
teľemtsiink a ventilálásta. az egyeztetésľe , továbbá, hogy az azonos munkahelyen dolgozó
ellátottjaink megismeľhessék, és ezá|tal segíthessék egymás. Az összejövetelt kĺjvetően -
az érdekképviseletfü szellemében - az elhangzott problémak megoldhatóságlíról
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Színbáz
2015. októbeľ 29-éĺ a lÉLBr-Pľogram tagsai számtraszínhaz|átogatást szerveztiink. A
részvétel a Progľam tagsai szźtmtra ingyenes volt, a kedvezményesen kapott jegyeket az
intézményünk fizette. A VIII. keľiileti Turay IdaSzínhźnzal egyeúeťve 40oÁ kedvezméný
kaptunk a Csakazértis szerelem címu zenés játéLaa. Több iigyfeliink sohasem, vagy csak
tobb tiz éwel ezelőtt juthatott eI színhźni e|oađásta, ezért ĺagy lelkęsedéssel fogadták a
lehetőséget. A Turay IđaSzínhaz 14 év vandorczíĺlházi lét utĺín a2014/2015-ĺĺs évadtól lelt
állandó otthorľa Budapesten, Jőzsefvźros központjában, az újonnan źta|akitottKa|vária
téren tďáIható kőszínházban. A 300 nézőt befogađni képes teátrum kívül-belül felťljított
külseje jó érzéseket, szép, nosztalgikus emlékeket keltett mindenkiben. Az ügyfeleink
letében kevés_-olyan-Jehetőség---adódik,_--amikoľ--felvehetik---alegszebb--łłháikat_-

kiegészítőiket, amfüor urakként, és hölgyekként szólídak őket. Maľ a készülődés is
izga|ommal töltött el sokakat, de a visszajelzések is abszolút pozitívak voltak. Az
élményeikĺől való beszélgetést nem csak az ę|oađás utĺĺn, hanem az azt követő napokon is
igényelték. A fentieken ful értékelték, hogy sokat nevethettek, és hogy híres embeľeket
láthattak élőben.

Cirkuszlátogatás
A csďádok április 4.-én és október 4.-én kedvezményes jegyvźsáľ|ási lehetőséggel a
Fővárosi Nagycirkusz előađásai |tĺtogattźk'meg - összesen 20 fő.

Tľopikáľium
A családok április l8.-án a Tropikáńumot látogattĺĺk meg.

Húsvéti vacsora
A progľam résztvevői és személyzete közös (délutáni) vacsoľán vettek tészt, a gyerekek
nagyobb, a felnőttek kisebb ajandékcsomagot is kaptak.

F.vzärővacsora I

2015. đecembeľ 1l-én tartothrk a rÉlpr-program Evzátő vacsorźĄát, melyen a program
tagtrai, dolgozói mellett megielent Zęntai oszkar képviselő úr is, aki köszöntő beszédet
mondott és ügyfeleink a vacsora soran kéľdéseikkel és javaslataikkal megkeľesték. A
Rakóczí étterem kiilön termében, a tĺjbb fogasos menüt iigyfeleink a LELEK-Pľogľam
ľendezvényein, minđennapjai során készített fenyképekből kľeált kiĺíllítás mellett
fogyaszthattfü el.

7.5. Kapcso|atépítés. együttműködés más intézményekkel

Maryar Vöľiiskeľeszt
A Magyar Vöľöskeľeszt VIII. keľĺileti Szeľvezete 2015-ben marcius és decembeľ
közott hét ďkalommď biztosított taľtós élelmiszeľeket taľtďmaző csomagokat a
Józsefuaľosi Szociális Szolgáttatő és Gyermekjő|éti Központ ügyfelei szźlmźra.

Eze|<ĺe az osztőtsokľa alkalmanként 5 ellátottrrnkat delegálhatfuk. Az ďacsony

-jövede{eĺmĺľreĘ-megélhetési-gondokkal-]c'tizdő;_esetiegese-n_lĺłizłshełyzetben-lévő
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iigyfeleinknek ezęk fontos segítséget jelentettek.
Esetmegbeszélések, esetmenedzselések a JGK-nál dolgozĺĺ munkatársakkal
Az évben több alkalommal is konzultaltrmk a városüzemeltetési feladatokat e||átő
intézménynél (Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt.) dolgoző kollégáI<kal az
Ĺigyfeleink helyzetének javítása érdekében. A LÉLEK-Program komplexitásának
jegyében konstruktív egyĹittmúk<ĺdésre töreksztink a Lakásgazdálkodási és
Hátralékkeze|ésí lroda, a Műszaki, Intézményi és Közteriileti Irodą az
onkoľmĺányzati Htzkeze|ő lrođa, a Köztisztasági lroda, és a Kertészet
munkatarsaivď is. Számos alkďommal hívtunk, és láttunk vendégĹil érdeklődőket,
szakembereket, csopoľt- és irodavezetóket a lÉlpr-Haz berkein belül, hogy
megismeľtethessĺfü a progľamunkat azokkal, akik szintén ľészeseik az tĺgyfeleink

_letének;probl
. Több alkalommď biztosítottunk tanulóknak, ha||gatőknak gyakorlati helyszínt,

ismereteket. Ezek köZüI kiemelkedik a Budapesti Vendéglátóipari és Humán
Szak&épzési Centrum Raoul Wallenbeľg Szakközépiskolája és Szakisko|ája. Az
oktatási iĺtézmény felkérésére több, mint 50 fő számára biztosítottuk, hogy
terephelyként szolgálunk.

. Szigony Alapítvány
A Szigony Alapítvany cél1a a kľónikus pszichiźtriai betegek pszicho-szociális
tamogatásą a kcĺzösségi pszichiátriai ellátas meghonosítasa kapcsolódó szociális
hźttérinténnényekben, igy a Nappali Klubokban, a mentálhigiénés szemléletmód
terj esztése, szociá]is segítségnffi tás. Az alapítvány munkatarsai komoly segítséget
jelentenek a rÉrprc-program szźtmäta a szĺĺrési folyamatokban, a
szakvéleményeiknek köszĺjnhetően a pszichiátriai problémákkal küzdő klienseket a
megfelelő intézményi ellátásokJroz tudjuk továbbiľĺĺnyítani.

7.ó. Képzési,és_módszeľtani.tevékęnyséeek

2015. május 2|.-én konferenciát taľtottunk a józsefuarosi tarsszeľvezetek és a Hivatal' dolgozók részéte, mintegy 50 fő részvételével. A.konferencian négy gondozottunk is
megszólalt.

Ú: abbváIasz|eveliikben a2016-oskonferencian való bemutatkozásunk lehetőségét ígéľték.

Felvettiik a kapcsolatot az Ebtedések Alapífuánnyď, akik a XVI. Addiktológiai és
Pszchláttiu konfeľenciéúrendezikidén októberben, amelyeĺatiímogatott lakhatás azegyik
kiemelt téma. oszintę örömmel fogađtak a jelentkezésĺinket, és októbeľ 2|..én kiilÍöldi
előađók k<jrében, plenríľis előadĺís keretében ismeľtethettĺik a munkankat, mintegy 80 Íős
hďlgatóság előtt. Az eliiadás komoly érdeklődést keltett.
A tavaszi, XVII. konferenciájukon egy teljes szekciót ajánlottak a minél szélesebb köľĺĺ
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bemutatkozásunk éľdękében.
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7.6. Szánrszaki beszámolĺí sziiveges éľtékelése

40101 ĺ,Ér,Br-progľam' tinként vállalt feladat
EFt

Megnevezés
Eredeti

elöiránvzat
Módosított
ę|óiränvzat

TeIjesített
e|oirányzat

TeIjesítés
(%\

Személyi juttatások 32'668 3s900 32371 90,f
Munkaadókat terhelő jłárulékok 9470 r0421 I 0078 96,7

Dolosi kiadások 2090f ft495 21422 99,7

Ellátottak pénzbeli juttaĺásai 0 0 0

Egyéb mtÍkodési célú kiadások 0 5203 5203 100,0

Működési kĺadások iisszesen 63040 73019 69074

-94'6

Beruhrázások r270 r970 t9r7 97,3

Felúiítasok 0 5794 6332 109,3

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0

FelhalmozásÍ kĺađások iisszesen : 1270 7764 8249 106,2

KIADASOK OSSZESEN 64310 80783 77323 95,7

Intézmélrvi mÍĺködési bevételek 3260 3260 2928 89,8

Működési célú támogatás
á||amhźutartásorr bel ülról

0 s704 5704 100,0

Míĺktidési bevételek tisszesen 3260 8964 8632 9613

Iľányítószervi tłímogaüásként
folyósított támogatás j óv áíräsa

61050 71819 74042 1 03,1

E|ozó évi e|oirźnyzat maradvány
igénybevétele

0 0 0

{inanszíľozá sił evételek 61{s0- ---------71-819" 7404f- 103í-

BEVETELEK OSSZESEN 64310 , 80783 8f674 102,3

A feladatot Intézrnényiink 2013.07. 01-tő1 |átjae|.
A felađatot ellátó |étszźmlzfł3.

A program költségvetését érintően módosításohkal az e|őkźnyzatok összesen 25,6 %-ka|
nőffek, a teljesített kiadások az e|őfuźnyzatokatnem lépték túl.

A feladatellátás dĺintően önkorm źnyzatitłĺmogatásból valósult meg.
Miikođési bevételként a lÉlEr hkrísok lakóinak, szakmai progľam szerinti, a ktizĹizemi
díjak atapján történő bérleti đtjbefizetései folýak be.

A lakókkď szembeni kintlévőségĹink nincsen, a befizetési kötelezettségeiknek, minden
hónapban renđben eleget teťtek.
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8.1.. Költségvetési adatok intézménvĺ szinten iisszesífve

8.1.l. Bevételek

EFt
Megnevezés

Eredeti
e|őirányzat

Módosított
e|őirányzat

E|oirányzat
teljesítés

Teljesítés
(%)

.J ntÁq m Änl ĺi.ĺĺíílzÄááai

bevéte|ek 68473 t27609 128633 100,8

Mĺĺködési célú üĺmogatás
tů|alnhánartáson b elülrő I

0 93ĺfs 83988 90,3

Működési bevételek łisszesen 68473 220634 2t2621 96,4

Irányítószeľvi támogatásként
folyó sított támo gatĺás j óv áírźsa 8f646s rf2663f I I 19168 9r,2

E|óző évi e|óirányzat
maľadvány igénybevétele 0 50867 50867 100,0

Finanszíľozási bevételek 826465 1277499 1170035 9116

BEvÉTELEK
OSSZESEN 894938 1498133 13826s6 92,3

4.938 E Ft, az év közbeni módosítasokkď,
kiemelten az augasztls l-jei feladatbővĹĺléssel, 67,4 %o-ka| I.498.|33 E Ft-ra megemelésre
keľültek. I

E|őiränyzat mĺídosításra 5 esetben keľiilt soľ' a képviselő testĹĺlet á|ta|, az intézmény
ľészéről az időszakot érintően 3 módosítéshoz kapcsolódóan kezdeményeztijnk az
lntézmény r észér í5l- mó do sítiísokat.

Az <isszesen bevételi előbźnyzatok a módosított előirźtnyzathoz képest a év soľán 92,3yo .
ban teljesültek,

A bevételek döntő részétazirányítő szervi támogatás képezte.

Az intézményi mííkłiđésĺ bevételként a lÉlpr Progľaĺnhoz kapcsolódóan, a szo|gźlati
lakások utián számlazanđő bérleti díj, a továbbszám|źnott köztizemi díjbevételek bevételi
előirányz.at' a szociźlis étkeztetés, és idősgonđozás ellátási díj bevételek lettek tervezve.
Ezeken tulmenően az ĺta adőhatősági visszatéľítés, fodrász, pedikíĺr szolgáltatás
igénybevétele után frzetett téľítés, biztosító éůtal fiZetett kártérítés valamint gyakoľlati

----__-----tép-zési1lely-t-átťltász- jog-cm
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A műkłidési céIú támogatásokon belül 19.092 E Ft <jsszegben a köznrunka pľogľam
kapcsán, valamint 601 E Ft <ĺsszegben a nyáľi diákmunka program kapcsán &kezett
fogla|koztatźlsitámogatásaFővárosikormanyhivataltól.

Aze|őző évi maľadvány igénybevétele 50.867 E Ft.

8.1.2. Kiaddsok

AzIĺtézményi módosított előiranyzato|rhoz viszonyítva az osszes kiadások évi teljesítése
L.35|.935 E Ft-ban (90,2%) reďizalódott.

A teljesített kiadási elóírźnyzatokon beliil a mfüödési kiadások (1235099 E Ft) 98'4 oÁ-os,

-.-----------.- níg_aheruIlźzásćsJelújítási_kiadások{21Jt7_E Ft)-csupanĄ$Y.o-_os-aránył*ćpviseltek-
Gyakorlatilag M intézmény 2015 évi kiadási előirtnyzatu tehát az intézmény mriködését
szo|gá|tźl<.

A felhalmozási kiadásokon beltil 2015-ben felrijítás a LÉLEK-Pľogľamot érintően a
Koszoru u. alatti telephelyen, valamint 4 db' LÉLEK lakást érintően vďósultak meg.

Beľuházásként infoľmatikai és egyéb kiséľtékű targyi eszk<izĺjk beszeľzése történt

ĺisszesen |5.484 E Ft értékben.

Kiemelt beruhlŁások:

MNP III mosoda 502E Ft, megvalósult

MNP III miniprojekt lÉlBK udvar 700E FT, megvalósult.

Népkonyha bővítése 500 E Ft, feladattal teľhelt.

Iskolai Konyhak 5.253 E Ft, ebből megvďósu|t,3.I97 E Ft, a többi feladattď teľhelt.

Egyszen2.000 E Ft, teljes egészében feladatta|teľlrelt.

A műkiidési kiadásokon beltil a445.484 E Ft személyi juttatások 33,5 oń-os, a138.252E
Ft munkaadókat terhelő jáľulékok I0,4 Yo-os, a 650.856 E Ft dologi kiađĺísok 48,9 %o-os ,

az egyéb miĺködési kiadások 95.021r E Ft 7,1 oÁ-os, míg az ellátottak pénzbeli juttatásai

507 E Ft 0,1 %o-os arźnfi képviseltek.
'.
.:EFt

1 1 1481munkaadókat terhelő jĺáľulékok
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e| Iátottak pénzbeli juttatasai 1844 1844 507 )'7 S

egyéb miĺködési célú kiadasok 0 95021 95021 100,0

m űkłidési kiadások iisszesen 88s413 1469940 1330120 90,5

beruházások 9s25 2f399 r5484 69,1

felújítások 0 5794 6331 109,3

egyéb felhalmozasi kiadások 0 0 0

felhalmozási kiadások
952s 28193 21815 77.4

ussuęĐęlt;

KIADÁSoK osszEsEN 894938 1498133 135935 90?

A személyĺ juttatások előirĺínyzata az év során 33,3 yo-alncivekedett.

A növekedés oka egyrészt a 20|5. 08. 01-el töľtént feladat és létszámbővüléshez
kapcsolódóarl 5.8f5,7 E Ft, valamint 08. 31-tő1 MNP III feladatel|źtáshoz kapcsolódó
megbízási díjak 23.800,5 E Ft előkźnyzatai voltak

Ezen tulmenően az év folyamĺán kiťĺzetett és ezzel pźrhuzarnosan előiľrányzatosított
kompenzáciő, Ęazati, valamint kiegészító pótlékok és közhaszni munkabér indokoltĺák a
növekeđést.

A személyi juttatások 78,4 yo-át a töľvény szerinti illetmények (ďapilletmény, kötelező
pótlékok), míg I5,2 %o-áÍ' a nem rendszeres (normatív jutďom, helyettesítés, készenléti,

_leti--díjakJereset-{<iegeszítés-jubileumijutalomjĺletve-.cafetériához-nunkĺíb
jańshoz kapcsolódó kifizętések vďamint szociális juttatasok, továbbá 6,4 Yo-ban a külső
(állomrĺnyba nem tartozók) személyi juttat ásai képezték.

EFt
Megnevezés

Eredeti
előiránvzat

Módosított
e|oirźnvzat

Eló:lrźtnyrat
teIiesítés

Teljesítés
(%\

Törvény szeľinti illetrnények,
munkabér

3334s2 361226 3492t3 96,6

Normatív jutalmak 0 36692 0 0,0

CéIj uttatás, proj elctprémium 0 f994 2994 I00,0

Készenléti,ü gle|eti,
helyettesítési díj' tulóra

2279 11291 1,1291 100,0

Végkielégítés 0 488 488 100,0

Jubileumi jutalom 44s2 4201 4165 99,1

.tséren kÍvü lt ; uttatasok 23729 326r0 'f6965 82,7

,';,/
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I(özlekedési kĺjltséstéľítés 8740 3764 3164 100,0

Foglalkoztatottak e gryéb

szeméIyijuttatásai
0 18157 18156 100,0

Fog|alkoztatoťtak személyi
juttatásai 372652 471429 417035 88,5

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogv. nem sajátfogl. ťlz.juttatás

0 1560 l s60 100,0

Egyéb kĹilső személyi juttatások 2828 26889 26889 100,0

Kůilső szeméIyi juttatások
összesen

28f8 28449 28449 100,0

Személyi j uttatások összesen 37s480 499873 445484 89,1

A munkaadókat teľhelő jáľulékok teljesítésén I38.252 E Ft, belül d<jntő aÍéľry1. 113.008
E Ft (81,7 Yo), a szociális hozzájźlru|źlsi adó képez. Az cisszes többi járulék fajta
mindösszesen 1 8"3 Yo-ot tętt k,'s,.

EFt

Megnevezés
Eredeti

e|oiľátnyzat

Módosított
e|ókźtnyzat

E|őkźnyzat
teljesítés

Teljesítés
(%)

Szociáli s hozzÁjźtru|ási adő 92309 t2f583 I I 3008 92,2

Ręh ab i l itáci ő s hozzájtr u|ás 863 1 11032 10938 99,1

Koľkeđvezmény-bi ztosítási
jráľulék

0 138 136 98,6

Egészs é gti gy i hozzź! źľ:ul ás 3846 60s6 5780 95,4

Táppénzhozzź!áru|ás 0 1938 1939 100,1

Munkáltatót tel.helő szj a 669s 7129 ' 6457 90,5

A dologĺ kiadások e\őirźnyzata az év folyamán, a fęladatbővĹilés okán jelentős mértékben,
8 6,6 %o -kaI nĺjvekedett.
A növekedés fő indokai itt is a feladatbővĹiléshez kapcsolódóak.
MNP III feladatellátasra tl.587,4 E Ft, köznevelési intézmények étkeztetése feladatľa
292.583 E Ft előiľanyzat keľiilt biztosításra.
A đologi kiadasokon beltil a legnagyobb ar'ányt a vásarolt élelmezés képezte.
További jelentősebb kiadásainkat az anyagbeszeľzések, a kozuzęmi díjak és a
szo|gőJtatások ďkotj ak.

A teljesítések ĺjsszességében időaranyosan teljesültek. A jelentkező meglakarítas döntően a
céljellegrĺ e|őírényzatok maľadványa és a feladattal teľhelt maradvány.
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Megnevezés
Eredeti

e|óirányzat
Módosított
e|óirányzat

Te|jesített

e|őirányzat

Teljesítés
(%)

Szakmai anyagok beszerzése 6090 10600 9846 92,9

Üzemeltetési anyagok beszeľzése 18608 r4930 14440 96,7

Informatikai szol gáltatasok

igénybevétele
4160 6851 s824 85,0

Egyéb kommun ikációs szolgáltatások 6680 7078 5788 81,8

Közüzemi díjak 30159 36417 f8099 77,f

Vásárolt élelmezes 208257 438092 400980 91,5

Bérleli éĺlízins díiak 0 gs 8s 8s.9

KarbantaľŁ.ási' kisj avítási
szoIgáltatások

16250 23t19 16861 72,9

Közvetített szol gáltatĺísok 0 f96I 2960 100,0

Szakm ai tevékenységet segítő

szolgáltatások
9958 9173 7218 78,7

Eg]yéb szolgáltatások r5827 22075 20859 94,5

Kiküldetések kiadásai 500 420 420 100,0

Áĺa tiaaas 79043 149535 134777 90,1

Egyéb dologi kiadások 1076 29756 2698 9,1

DologÍ kĺadások iisszesen 396608 724326 650856 8919

Az e||átottak pénzbeli juttatása időarányos teljesítése a teruez'ett 1.844 E Ft-hoz képest,
jelentősen elmarad 507 E Ft-ban 27,5 Yo-baĺrea|izźiődott.

AzintézményengedéIyezett|étszámaazévsoúm3QfővelemeIkedett.

Az engedéIyezett létszźtm 209 fő.

8.2. Kłiznevelési intézménvek étkeztetése

40109 cím Ktiznevelésĺ Intézménvek lĺtkeztetése

8.2. 1. Kiitelezően ellátandĺó feladatok

EFt

Személyi juttatások

f,ĺ,{",/
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El látottak péllzbel i j uttatásai 0 0 0

Egyéb mííktjdési célú kiadások 0 0 0

MÍiködési kiadások łisszesen 0 30s609 f60124 85,1

Beruháások 0 5f35 319s 6i,0
FeIújítások 0 0

Egyéb felhalmozási kiadások 0 0

Felhalmozási kĺadások összesen : 0 5235 3195 61,0

KIADASOK OSSZESEN 0 310844 263319 84,7

Intézményi működési bevételek 0 3537'.7 366sr 103,6

Miĺkodési céIú támogatás
0 0 0

a| |aÍn,7anaIlason Dę lu l ro l

Mĺĺktidési bevételek összesen 0 35s77 366s1 103,6

Irányítószervi támogatasként
folyósított tamogatás j óv äirása

0 27546r 241009 87,5

E|őző évi e|őirźnyzat maradvány
igénybevétele

0 0 0

Finanszíľozási bevételek 0 275467 241009 87,5

BEVÉTELEK ossZEsEN 0 310844 277660 8903

A feladatot intézményiink 2015. auguszťus 01-óta látjael.

A feladatel|átas!étszama}  fó,ebből 20 fó konyhai dolgozó ,3 fő gazdaságíugyintézó,1
fő éLelmezé,si tigyintéző.
Az e|őir ány zatok ö s szességében 84, 7 %o-barl telj e sültek.

Megtakarítas a a dologi kiađasokon vaIamint a,beruhźnäsi kiađásokon jelentkezik ez
utóbbinrĺl feladattal teľhelten.

Étkeztetésbeflazazóvodakban 1350 ffi, az iskolákban|572fö vett tészt,ateljesített
kiađás 191.601 E Ft-ban rea|izźllődott, mely azelófuźmyzatQ29.084 E FĐ 83,6%o-a.

8.2.2. opként váIlalt feladatok

EFt

Megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő jĺírulékok

llátottakpénzbe|ij
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Egyéb működési céhi kiadĺísok 0 0 0

MíÍkiidési kiadások iisszesen 0 6690 1291 19,3
Beľuházasok 0 0 0

FeIújítások 0 0 0

Egyéb felhalmozasi kiadások 0 0 0
Felhalmozási kiadások tisszesen: 0 0 0
KIADASOK OSSZESEN 0 6690 1291 19,3

Intézményi működési bevételek 0 0 0

Működési célú tĺámogatás
á||alnh áztartáson bel ü lról 0 0 0

Műköđ ésĺ bevételek összesen 0 0 0

IľányÍtoszervi támogatásként
folyósított Łámogatĺás j ó v áír źsa 0 6690 0 0,0

E1 őző év i e|őir fury zat maradvány
igénybevétele 0 0 0

Fĺnanszíľozásĺ bevételek 0 6690 0 0'0

BEVÉTELEK ossZEsEN 0 6690 0 0'0

Önkent vá||a|tfeladatként a24 f(5 cafetétiája, valamint ágazati 1 havi kiilönjuttatása, és év
végi jutalmai szerepelnek.

A kifizetés döntően év végén történt, így a mutatkozó jelentős maľadvĺíny feladattal ter.helt.

ffiĘ ą,

./ĺl
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Csendes Antalné
gazÄaságivezető
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w:

II. An onłÁľwox rozvoľÍľÉsp

2015.01.01-t('I 20L5.12.31-ig taľtó időszakban is nagy segítséget jelentettek tigyfeleink
szźtmfua a Magyar Vöröskereszt keriileti írođdja által adomanyozott élelmiszercsomagok.
Ebben az évben6 alkďommal került Sor csomagosztásľa' összesen 390 család (Az osztások
időpontjai 03.12;04.01; 05.07.' 09.10., 10.15., L2.I0.) részesiilt a kiilönböző tartós

élelmiszerekből és tisztítószeľekből összeallított csomagból.

Az Eranus Alapínónnyal tovźlbbra is szoľos az egyiittrnűkĺjdésiink. A JSzSzGyK
ügyfeleinek 68 család esetében nyujtottak segítséget, a legváltozatosabb formában:

éle1mís-ze ągaz;1ffi éĐ

száI\ítása, mosógép, centrifuga, hutősze|łény, mikľohullámú sütő, konyhai eszkĺjzĺjk,
gánne\egitő palackkal, villanyrezsó, TV, rudíátot, falfesték, rovaľirtiĺs, albérleti díj' BKV
bérlet, temetési segély, ÁNľsz vizsgálat díja, |é|egeztető készĹilék, légzésfigyelő,
konvektoľ, gazkésnl|ék javíttatásą áraln/gazőra visszakapcsolása, vízőra beszeľeltetése,

ĺy i|aszał ő jav íttatása, étkeztetés.
A támogatas összértéke a Íáľgyévben: 2 19l000 Ft.

Az Üdvhadsereg Szabadegłhdz Mag1larország szervezetétőI a tngyévben 35 fő kapott
adománý, melyet egy színvonalas bábelőadás és istentisztelet megtekintése után vehettek

át iigyfeleink.

A Magyar Reformlítus Szeretetszolgdlat felajánlasaként 30 család részesĹilt csaláđonként
30 kg burgonya adomanyban.
A Szeretetszolgá|at a 20l5.09.26-án megrendezésre kenilt Nemzeti Minimum koncertre
(gyermekéh ezés felszámo1ásáéľt) 27 đaĺab belépőj egyet aj ránlott fel.

4t_5.-decem.beľJJ-énjaľtotł_kaľĺcsonyi--renđezvényenJ-1--csďád--vett-łesá.+kik--a-
mrĺsort követően ajándékban is részestĺltek. 

,

A Lipótí Pékség egyik VIII. keľtĺleti uzlete felajánlásaként heti négy alkalommď kapunk
péksiiteméný, mely rászoruló személyek részére kerĹil kiosztásra.

A 2015-ĺjs évhez hasonlóan most is érkęzett ruhaadomány felajénlás a Józsefuáľosi
onkormanyzathoz. Az ađománrlyal 550 családnak fudfunk megsegíteni. A felajánló 400
csďád tészére a ruhaadomrínyt élelmiszeľcsomaggď is kiegészítette.

A Heti Betevő Eglesiilet felajĺánlásanak eredményeképpen 2015. május 3|-to| 2015.
szeptember 30-ig minden hét vasĺĺľnapjan 100 adag, majd 2015. október l-től 130 adagétel
keľiilt kiosztásrą mellyel a Népkonyhai szolgĺíltatast kiegészítve, hétvégén is biztosítani
fudfuk 3}|aĺzishęIyzetben lévő csďád étkeztetését. Az egýa| melegételhezhazi készítésű
süteméný és friss gyümölcsĺĺt is kaptak a csďádok, vďamint ktizösségi programokat

szeľveztek a gyeľekeknek. Az EgyesĹilet a csďádok további megsegítése érdekében

tisztítőszet csomagot ađomźnyozott minden családnak, illetve a gyermekes csa]ádok
___-___--__---- setéte@"m1yjtés-etez-eg_ysieri;_-;000--Ft
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kiosztásra.

A Gyermekjitéti Központ a nyżĺrl napközis tábor' u egy hetes 'I'atai táboľ, valamint a
Mikulás Ĺinnepség lebonyolításához nagy segítséget nffitottak és adományukkal segítették
a gyermekeket az alábbi szervezętekz Mag1lar Elelmiszerbank Eglesiłlet, oTP Bank Nyrt,
Jdtéknet, CBA, Freshka Design, az Alexaĺldra Röłtyvkiadó, valamilú az ICo- Iró és
Irodaszereket Gydrtó és Forgalmazó ZrĹ

A kertiletĹinkben találhatő Cvikker optika az előző évhez hasonlóan több esetben (4)
nýjtott segítséget rászoruló gyeľmekek szemĹivegének ingyenes elkészítéséhez.

*nyiiinnepek]rez-{<ĺizeledve-a_Jfi.rK-Wll3eriiletí_Rendőrkapitd,nyxű.gaĄs-
gyííjtést szetvezett. Adományukat a keriiletĹinkben élő rászoruló gyeľmekeknek ajánlottak
fel, melynek közvetítésében Gyeľmekj óléti Közponfunk segédkezett.

III.KÉpzBspr
Az lntézmény szakmai tevékenységet ellátó munkatarsait a 9/2000. (V[I.4.) SzCsM
rendelet 1.$ (2) bekezdésének értelmében a Nemzeti Szakképzési és FelnőttképzésiIntézet
nyilvantartásba vette, ezá|ta| a továbbképzési ktĺtelezettségüknek a jogszabźůyokban előíľt
módon kell eleget tennitik.

A 9/2000. (V[I.4.) SzCsM. rendelet rendelkezik a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséľől és a szociáĺis szakvizsgźrő|, melyben kĺitelezővé teszik a
folyamatos szakmai továbbképzést. Ennek ďapjá" 5 éves ciklusonként 80 kĺeditpontot kell
me gszer ezrlie a továbbképzésre kötel ezettĺek.

#ĺ5-ĺr{;{éléveben_aJSzSzGylGban-(szaŁ.nt-egységelc-szeńnQ-u-atábbiakszeťlrft--"
alakult a továbbképzések telj esítése:

JSzSzGyK
o 1 fő -T-05-042/2014 Adekvát szolgáltatasszeľvezés a feladatfinanszírozás ttikľében

(40 pont)

JSzSzGyK- GyK
o 1 Íő -T-05-04212014 Adekvát szo|gáiltatásszervezés a feladatfinanszkozás tiikĺében

(40 pont)
o 2 fó _ T-05-178-2013 Pályaoľient.íciós Konzulens és Nemzeti Pályaorientációs

portál felhasználó (30 pont)
C 4 fő - 5-14-01512012 Segítők segítése' A személyes gondoskodĺĺst végző

szakembeľek és a szociĺá]is intézmények fejlesztése snlpewíziőban, illetve a
snlpervíziős megközelítésĹĺ coachingban

+eĺ
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ISzSzGyK - CsK
o 1 fő s-5-037l2012 A támogatott dĺjntéshozata\hoz szükséges szakmai

kompetenciak fejlesztő tréningje (25 pont)
o 3 fő s-14-0I5l2:0I2 Segítők segítése. A személyes gondoskodást végző

szakemberek és a szociális intézmények fejlesztése snlpervíziőban, illetve a
snlperv íziős megkö zelítésű coachingban

JSzSzGyR_ eyÁo
o 5 fó - S-14-01512012 Segítők segítése. A személyes gondoskodást végzo

szakemberek és a szociá]is intézsnények fejlesztése szuperviziőban, illetve a
szup ew ízíős megkĺizelíté sii co achin gban

rSzSzGyK _ ĺ',io
o 3 fr _ T-19-093l20I2 Hogyan banjunk nehéz embeľekkel(40 pont)

o 7 fő s-14-0|5ĺ2012 Segítők segítése. A személyes gondoskođást végző
szakemberek és a szociális intézrnények fejlesztése szupervíziőban, illewe a
szupervíziós megkĺizelítésű coachingban

JS z,,S zGy K - L E LE K-Pr o gr am
o 1 fő - szakvizsga (hajléktalan ellátás témacsopoľt)

IV. KozľoGLALKozTAToTTAK, ONIGNTEsEK

A JSzSzGyK szakmai egységei ľészt vettek a kiizfoglalkoztatottak fogadźsálban, az
alábbiak szerint összesen 35 közfoglalkoztatottl alláshelyen (ebből 10 fő adminisztľatív
dolgozói, 3 fő biztonsági őri, 1 fő keľtészi,z fő mosodai dolgozői,19 fő takaľÍtói álláshely)
a tfu gy évb en 6 6 főt fo gl alkoztattunk'

IntézmépyĹĺnk fontosnak tartja, hogy a közfoglalkoztatottaktĄszére ĺílláskereső tréningen
való részvételt biztosítson, amellyel hozzajarulhatunk az elsődleges munkaerőpiacon való
sikeľes elhelyezkeđésiikhoz.

A közfoglalkoztatásban az inténnénynél dolgozók köztil 5 fó intézméný státuszra keriilt
felvételľe.

A 20t5. évben 9 iinkéntest fogadott intézrnényünk (s fő a JSzSzGyK-HSz, 1 fő pedig a
JSzSzGyK-CsK szakmđ egység munkáj át segítette.)

W
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III. Á Me.cnor-ľ.ł. Nncrrľu III. Pnocru.MBA}t PnoľľrľnĺBcvar,isÍľi
Sznnvnznľrnľľ (PMvSz) rrncznľľ ľnvrcruwsnc

A Nemzeti Fejlesaési Ugynökség (NFĐ * -lJj Széchenyi Terv'' Kozép-magyarországi
opeľatív Program megvalósítĺĺsa érdekében kiemelt pá|yazatí felhívást iett kozzé
,,Szociális célú vaľos-rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatok'' (Kódszám: KMoP-
5.I.1lB-12) témában 2012. augusztus 10-én. Az onkormźnyzat Képviselő-testiilete (a
továbbiakban: Képviselő-teshilet) f012. auguszťus 29-aÍItargya|ta és dĺjntéseket hozott a
benyújtandó páIyázatrő|, és a 28512072. (VIII.29.) számú, hatźrozatban đtintiltt az
elindíüísráľól.

#visďő-tęstiilď20ł3januarĄ4énĄźtgyalta-aKsrłrłźnyĄś49/20|2-6llJ_9)számú-
Kormanyhatźtrozatát, melyben a Budapest-Jőzsefvźtos Magdolna-negyed Program III. (a
tovabbiakban: MNPIII.) projekt 3.819.572.953.- Ft tiĺmogatásban részesült. AKépviselő.
testĹilet a 212013. (I.14.) számú határozatában elfogadta a Koľmányhatźrozat a|apján
kidolgozott Tĺámogatĺís i Szerződést és annak mellékleteit.
Az MNPIII. vonatkoző Tźtmogatási szerződést és annak mellékleteit (azonosító szám:
KMOP-S.1.llB-12-k-2012-0001) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint tźlmogatő
képviseletében eljaľó Pro Regio Kozép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltatő Nonprofit Kĺjzhasznú Koľlátolt Felelősségĺi Tarsaság, mint közľemtĺködő
szervęzet és a Budapest Fővĺíros VIII. keriilet Józsefuarosi Onkormźnyzat, mint
kedvezményezetÍ'kozöttz}I3. janurír30-{íníftákatá'.

A Képviselőtestĺilet a 6512013. (II.27.) sz,ámtĺ határozata 11. pontja a|apján elfogadott a']\/Í^^á^l.^ \T^*-'^l T).^l^f+ TTT '.^ ^----|!-!L!-!1 . ! '

renđszere'' a Józsefuarosi Családsegítő
JCsGyK) projektmegvalósításéĺ felelős

és Gyeľmekjóléti Központot (továbbiakban
szervezetkéĺt (PMVSZ) jelĺilte |<l az a|ábbi

T 1 / 1 Tĺársadďmi akciók megszervezése (lomtalaníüís, paľkoli akaľĺtĺsa}
T 1 /2 He|yi kömyezetfu datosság elősegítése (zold udvarok),
T1/3 Lakossági tájékoztatás'tanácsadás (lakók és közös képviselők képzése),
T 4/2 Intenzív családmegtartó szolgáltatások,
T 4 ĺ 3 Csa|ádfej lesztési szol gáltatás,
T5/1 A Fiumei út és Dobozlutcakĺiz<itti tęľtilętek FiDo megujítźstůlozkapcsolódó

szociális pľogľam' FiDo sportnapok,
T5l2 KáIvána tér közteľületi ifiúsági szocialis munka (külső szolgáltatóval

végrehajtva)
Gzll Al|áskereső Klubok, Áilĺĺskeľeső tľéning, Teadélután, - teljes egés zében

beindult, a megvalósítás helyszíne a CSK klubhelyisége
G2/ 5 Koz(össégi).Hely és mosoda,
G2/6 Tarsađalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és ľehabilitáciőja ftülső

szolgáltatőval végrehaj tva).

A pľogram keľetében 2013. miírcius 18. napjával kezdte meg miĺktĺdését a T1l1 Tĺáĺsadalmi
akciók męgsaervcaése, T1/2 Helyi kömyezettudatosság el.Ĺsegt-ésę-' T1l3 Ltkossági

I"ĺl. luť -đ
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tájékoztatás, tarrácsadćs' T4l3 Családfejlesztési szolgáltatás,2013. auguszrus 1. napjával
pedigaT{/ZInteĺuívcsaládmegtartőszolgźlltatás.
AT5ll FiDo Ifiúsági és Szabadidő Park z0I4. szeptembeľ 25-én keľült tÍadásta,a20|4.
október 30-án peđig a Köz(össégi)-hely és Mosoda kezdte meg a tęsďuzemét.

A szolgáltatások megvalósításĺírót kétheti ľendszeľességgel stafuszjelentés foľmájában
beszámoltunk a projektmenedzsment felé, valamint jelen beszĺmolóhoz mellékeljük az
egyes proj ektek 207 5 . évről szóló beszámolój át'

\lT 
-Á.z--łĺľ.nznmľwł---nntADATEŁtÁ.ľásľ-ÉłnĺTŐo--g:,ęGYJDŐsZA'KBÁ]$-

_Ź.
MEGHozoTT KEPVISELo.TESTÜLETI IIATÁRoZAToK JEGYZÉKE

49/2015. QI.19.) - Javaslat a telepiilési támogatás bevezetéséľe, valarnint új
egységes szociális és gyeľmekvédelmi tĺĺmogatási ľendelet megalkotasara
71/2015. (ilI.19.) - MNPIII. Támogatasi Szerzođés 7. szźľrlű módosítása soĺán 1.

sz.mellékletétképezőzźlraďé|,kaIkiegészítettszeruőđésmódosítás
90/2015. (IV16.) _ Javaslat azEnistfenyő GondozóháZ felújítasához kapcsolódó
paly azat b enyuj tĺás ara

94/2015. (IVI6.) - MNPIII. Tarsadalmi és Gazdasági alprograĺnhoz kapcsolódó
döntések
106/2015 (IV16.) - 0-3 éves koru gyeľmekek elhelyezése érdekében kötött ellátási
szerzo őés me gszĹintetése

114/2015. (V.I4.) - Javaslat az MNPIII. megvďósításźůloz szĹikséges döntések

meghozata|ěra
_ I23/20I5. (Vt4) _ A Badapest Jőzsefvźxosi ÖnkorrĺgnyaLJ}L4. évl

gyermekjóléti és gyeľmekvéđelmi feladatainak ellátásáľól szőIő átfogó értékelés
I elfogadásĺáľa t I

125/2015. u14.), 126/2015. u14) - Javaslat önkormányzati illtézmények
áta1akitasávalkapcsolatosdöntésekmeghozata|fu a
13I/20t5. (VI,04), 134/2015. (VI.04.) _ Javaslat az MNPIII. megvalósításźtloz
kapcso 1ó dó döntések meghozata|źr a
136/2015. (VI.04.) Javaslat önkormányzati intézmények źLta1a|<1tásźLva|

kapcso lato s dĺjntések meghozatalfu a
151/2015. (W.25), 183/2015. (VI.25.) - Javaslat ĺinkormĺĺnyzati intézmények
átaĺakításávďkapcsolatosdöntésekmeghozata|źra
185/2015, (VI.25.) _ Javaslat aNépkonyhával kapcsolatos döntések meghozatalfua

186/2015. (VI.25.) _ Javaslat Idősek Klubja kiďakításara a Pďotanegyedben
229/2015. (X.22.) _ Javaslat étkezési téľítési díjakkal kapcsolatos döntések

meghozata|źra
242/2015. (ru.05) _ Javaslat Józsefriíľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központtalkapcsolatosđöntésekmeghozataláĺa
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250/2015. (ilI.03.) - Javaslat az MNPIII. Társadalmi és Gazdasági alprogľamok
20 1 6 . évi fenntart ásźů:ro z kapcsol ó dó donté sek me gjlozata|át a
2ő9/2015. (XII.03.) _ Javaslat ldősek Klubja kialakításara a Palotanegyedben

Budapest, 2016. marcius 5. l)r*Q*!"-
Vaľadi GizeĄ
intézIĺréľĺyvezret
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Eves szakruai beszámoló

2015.

Tdrsadalmí Akciók

A Társadalmi Akciók munkacsoport (1 fő szakmai koordinátor és 4 fő szocíáIis munkás

kolléga) a 20i5-ös év során végrehajtott feladatokľó| az alźhbiszalcrnai beszámolót nyujtja be.

Feladatköreink:

T1l1'- trársadalmi akciók megszęrvezése (IomtalanítástóI a paľktakarításig)

T1,l2 - helyi kömyezethrdatosság elősegítése (zöld udvarok kialakítása)

T1l3 - lakossági tźljékoztatźls és tanácsađás (az előkészítéstóI azutógondozasig)

T1/1 A Józsefuárosi onkormźnyzat a tavalyi év végén páLyázati fęlhívást tett kozzé a
Közbeszerzési Hatóság hivatalos lapján,,Budapest-Józsefuaľos, Magdolna Negyed Program

III.'' (azonosító szźnn: KMOP-S.1 .I/B-12-k-z012-0001), ,,Családfejlesztési szo|gáItatás

keretében Szociális La]rhatási Technikai Segítségnyujtás biztosításď' címen. A sikeres

kijzbeszerzési eljárást kĺjvetően a Családfejlesztési munkacsopoľt és a nyertes páLyźnć:

elkezdte az egyiJttmilkodést a motivációs csomagoliÍroz kapcsolódó ]akásfelújításokban. A
felujíĹísi munkálatok folyamatosak voltak, majd a munkálatok befejezését követőęn

szĺikségessé vá|tak ismét a tĺĺrsadalmi akció keretében megszervezeĹÍ, Iakossági

Iomtalanítások. A konkrét munkálatok mind a kivitelezés' minđ a társadalmi akciók

tekintetében csakaz év közepén kezdődtek meg.

A résnétel lakossági oldalról minden alkalommal alulmúlta a vźrakozásokat. A
projekľvezetés kezdeti teľveivel ellentétben nem azokban abérhźnakban kellett a közosségi

lomtalanítasi akciőkat lebonyolítani a munkacsoportnak, ahol arra előzőlegesen a közösségi

programokí<a|fe|készitette és bevonta a lakosságot. A Szigetváriu.4., Magdolĺa u. 12,,20.,

44. szźlm aIatti önkormányzati bérház kivételével a csoportnak nem voltak olyan kapcsolati

tokéi az érlntett lakosság körében, amire a felhívás és kivitelezés során támaszkodhatott

volna. A probléma megoldására együttmtĺködést kezdęményezett a Rév8 Zrt. és a Társadalmí

łv ofts



Akciók munkacsoport; felvette a kapcsolatot a Magyar Vöröskereszt vezetőségével
önkéntesek toborzása okán, az egyeztetések azonban eredménýelenek maradtak. A
Iomtalanitźsi munkálatok konkľét kivitelezésében végril az Űđvhadsereg Dobo zi utcai IJj
Reménység Házźnakférťĺhajlékta|an e||átoľtjai voltak a munkacsoport segítségére

Az a|ábbíhelyszíneken töľtént taľsadalmi akció keretében kivite|ezettlakossági lomtalanítĺís:

1. 20I5. augusztus II.-Dankó u.34. (3 család)

2. 20I5. augusztus 24. _ Magdolna u.6/a. (2 család + a Magdo|na u. 20. lomtalanításának egyik részlete)
3. 2015. augusztus 26. _Mátyás tér l3. (1 család)

4. 2015. augusztas 26. _Mátyás tér 5/a. (1 család)

5. 2015. okĺpber 14._Szigefuáríu.4. (Magdolnau.20. és 44.ĺészlegeslomtalanítása is megtöľtént)
6. 2015. október 28. _Lujzau. I6. (I család + Magdolna u' 20. maradék 1omjai, törmelék)

A munkacsoport feladat volt a lakosság tájékoztatása a lomtalanítási akcióról, igényfelmérés,
konténeľek megrendelése, ęgyeztetés a JGK Zrt. Yátosizemeltetés i Igazgatőságźnakoperatív
vezetőjével és munkatársaival a lebonyolítas keretęiľől, feltéteIęiről. A csoport tagJaimindęn
alkalommal aktívan segédkeztek a kivitelezésben is.

T

)

4

5

6

7

2013.1r.13

2014.12.72

2014.t2.12

2014.12.12

2014.t2.1f

affiffi

Bauer 9-l 1.

Lujzau.8.
Lujza u. 8.

Szigetváń u.4.

Karácsony Sándor u' 25'

ffiffiffi
ffiffiťffitr

Feketę Pétęľné

Lakatos Ferenc

Aser Natan

Tóth Rozalia
Czuth llona

ffiffi

Fsz. I.

1. ęm 18.

Fsz.5.

ffi
ffi

Az erędęti projekttervezet szerint a lomtalanitásta és zöldítésre kiválasztott

bérbazakban a munkacsopoľĎnak 5-5 alkalmat kell biztosítania a lakosság részére,melynek ffi
szempontja a kĺĺz<ĺsség- és szemlétetformálas, valamint a fe[ujítási munkálatok ütemezésénęk

megismeľtetése. A 2013-as évben ezeknek az a|ka|maknak a 80 száza\ékamán |ezaj|ott, majd

a projekľvezetésne]< benyújtott módosítási javaslatot követően a megmaradt kiiziÍsségi

alkalłnak tömbösítve, 5 nagyobb kĺĺzösségi alkalom keretében kerťiltek megvalósításra a

2015-os évben. A rendezvények tematikájukban a FiDo Közösségi ter pľogramj a]hoz,

valamint a munkacsoport más pľogľamelemeinęk megvalósításához szervesen kapcsolódtak

(helyi kĺimyezettudatosság, zold.projektek)'

'míndossze 2bérlő segített a munkacsoportnak és a jGK Zrt. munkatársainak a lomta|anításí munkák során a
2015-os évben

,ť,,/
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2015. április 29. okonap a FiDo Közösségi téren _ A programok keretében tehetősége

volt a munkacsoportnak bekapcsolódni a gyerekek kornyezetvédęIemm e|, környezettudatos

élettel kapcsolatos véleményének, szokásaiknak megismerésébę. A játékos programok mellętt

a ręndez,łényen biztosított volt a szendvics és az üdítő a jelenlévőknek. 67 regtsztráĺt

résztvevő.

2015. május 31. Gyerelĺrlapi program a FiDo_ban _ A munkacsoport tagsai

csatlakoztak koordinátorként a renđezvény szervęzéséhez és lebonyolításźűloz is, az

alkalomhoz cateringként tartoző szęndvicseket és tídítőt kiosztották a gyerekek közott. I24

regisztrá,It r észtv ev ő.

2015. szeptember 5. Kriztissěgi gyerelprogram a FiDo-ban - FiDo munkatársaival

egyĺitt szęrvęzett közösségi gyerekprograÍT|, az időjarási körĹilményekből kifolyolag avtrtntů

kevesebb gyermeket, fęlnőttet mozgatott me1 az akció. A szombat 14.00-kor kęzd(5đő

rendezvényen a gyerekeknek lehętőségtik voIt kültéri és beltéri sporüversenyeken kipróbálni

az ügyességfüet. Az alkalomhoz tartozott a TA munkacsoport kereteibol ťlnarszírozott

catering szo|gáItatás, amely kiosztásra került a jelenlévő gyerekek és kísérőik kozött. 64

regisztrák résztvevő.

2015. szeptember 25. Ktjzrjsségi rendezv,ź,y - a JGK Zrt., a Rév8 Zľt. és a TA

munkacsoport közösen szęrvezett lakashasználati, valamint közösségi egyĺittéléssel és

rezsispórolassal kapcsolatos témakorben szęwęzętt lakossági rendezvénye . Az a|ka|om célja

volt, hogy a résztvevők kötetlenül fudjanak eg1rmrással beszélgeuri lakashaszná|atta|

kapcsolatban felmęnilő kérdésekľől, (lakásiizemeltetés, díjhátľalék) a kiegyensútyozottabb

közösségi egyĹittélésben elfoglalt szerepekľől, valamint hasznos tanácsokat kapjanak a

spórolással, olcsóbb, hatékonyabb és köľnyezetfildatos takaľítrással kapcsolatban. Bérlői

Kisokos lakossági tanácsadríssal kapcsolatos brosurájának népszerĹĺsítése. 26 regisztralt

résztvevő.

2015. október 22. Parlcrendezéssel összekapcsolt közösségi rendezv,ény - Társadalmi

akció keľetében október 22-én zölđítés keriilt kivitelezésre a Mátyás téren, kĺizosségi

összefogással. A szintén a program kęretein belül végrehajtott tér-rehabilit"íció

kiegészítéseként a helyi civilszervezetek, Polgáľőrség diak tagtrai, Máýás klub munkatáĺsai, a

munkacsoport és más éľdeklődők közľęmĹĺködésével felfrissítésrę keniltęk a Mátýs téľ

kíiltéri ágyásu. Az a|kalmat megeIőzően a muĺkacsoport koordinźúora egyeztetett az

szęrvezetek vezętóivę| az akcíó részleteiről. valamint a ]GK Zrt. Varostizęmeltetési

Ąt-r}-J\J I



Igazgatősźryának kertészęive] a zö\ditendĺí terület kiválasztásárót. A közterĹileti zoldítés
egyben kozösségi alkalom is volt, amin catering szo|gźitatás gyanánt szendvicsęt és
ásvćtny,ĺizet kaptak a zöIdítésben részt vevő lakók, civilek, munkatáľsak. 44 regisztró,lt
résztvevő.

A közösségi aIkalmakat megelőzőęn a munkacsoport tagsai egyeztettek az étjntętt
társszervezetekkel, elkészítették az a|ka|mat hirdető plakátokat és azokat kihelyezték a 28
önkormányzatibérházban, valamint a Magdolna negyed foľgalmasabb pontjain, üzletekben, a
projelĺtben részt vevő más csoportok irodáiban. A lakosságot ahazbejárások soľán szóban is
táj éko ztattźtk az aktua|ítźts okró i.

Az évbęn 4 alkalommal került sor közteľüIetí zöIďítési akció szervezéséľe és

kivitelezésérę a munkacsoport segítségével. A TA csoport az eseméný hirdető plakátokat
elkészítette és az érintęttbétházakban kihelyezte, a lakoss ágot arendezvényre invitalta.

20lí.óprilis 23. _ Föld napja a Mátyás téren - Április 23-ána Föld napja alkalmábót

sor kerĺilt aMźttyźs téren a 2015-ös év első kozteľĹĺleti zöldítéséľe. A térhez tzrtoző kĺilső
ágyás keriilt beüItetésre cseľjés n<ĺvényekkel és díszflivekkel, a kivitęlezésben segítséget

nyújtottak a JSzSzGyK Gyermekjóléti Központ és a Fido Közösségi tér munkatársai is, akik
gyerekekke| érkeztęk a téĺ szębbé tételére. A kezdeményezéshez csatlako ztak a Lakatos

Menyhért ÁItalános Iskola napközis tanulói is.

2015. mójus I5. _ kizterijlett ąkcíó - Mátyás tér - megvďósult az akonęruleti akció,

amit a munkacsoport a ,,TeSzedd! onkéntesen a tiszta MagyarországéÍt!,, szemétgyíĺjtési

akció időpontjához csatlakozva szervezętt aMátyás téľ két ktilső ágyźsánakbeültetéséľe. Az
akcióban ismét aktívan részt vettek a Lakatos Menyhéľt Áttalános Iskola napközis tanulói,

akik mar több alkalommal segítettek akomyezettik zöldebbé tételében.

2015. oWóber 0I. _ kjzteriileti zötdítés _ Bauer Sándor u. 6-8, - Taĺsadalmi akció

keretében októbeĺ elsején közteľtileti zötdítés került kivitelezésre a Bauer Sándor utcában

taLźihatő Lakatos Menyhéľt Általanos Iskola napközis dirákjai és pedagógusaik segítségével.

Az alkalmat megelőzően a munkacsoport koordinátoľa egyeztetettaz iskola vezetőjével és a

JGKZtt. Városĺizemeltętési lgazgatőságának kertészeivęl a zolditenđő teľtilet kivá|asztźsáĺő1:

az isko|a e|őtti ľozetták növényzeténęk fľissítése és pótlása megtörtént.

2015. október 22. * közteríiletĺ zoldítés Mátyás tér _ A szintén a pÍogÍam keretein

belül végľehajtotttér- rehabilitáció kiegészítéseként a helyi civilszęrvezetek, Polgárőľség diák



tagtrai, a munkacsoport és más éľdeklődők kĺjzremúköd'ésével

térktiltéri ágyásai.

Résztvevők

felfľissítésľe kerültek a Mátvás

Lakatos Menyhért Ált lsk
Lakatos Menyhért,ą.lt lst
Lakatos Menyhért Ált lst
Lakatos Menyhéĺ .ł.lt lst
I.,akatos Menyhért Ált lst
Ĺakatos Menyhé* Ált Isk
Lakatos Menyhéĺ ĺlt lst
Lakatos Menyhért elt lslc

Lakatos Menyhért elt lst
Lakatos Menyhért ÁIt lslc

Lakatos Menyhéľt Ált rst
Lakatos Menyhért Ált Ist
I.akatos Menyhért .ł.lt lst
Lakatos Menyhéľt Ált lst
Lakatos Menyhért Ált lslĺ
Lakatos Menyhért Ált lst
Lakatos Menyhért Ált lst
Lakatos Menyhéľt Ált ĺst
Lakatos Menyhéľt Ált lst
Lakatos Menyhért Ált tst
Lakatos Menyhért Ált ĺsk
Lakatos Menyhéľt Ált ĺslc

Lakatos Menyhért Ált ĺst
Iakatos Menyhért Ált Isk
I.akatos Menyhért Ált lst
Lakatos Menyhért Ált lst
Lakatos Menyhért elt lst
Lakatos Menyhéľt Ált lsł
Lakatos Menyhért ĺ.lt lst
I.,akatos Menyhért Ált lst
Lakatos Menyhéľt ÁIt Isk

Lakatos Menyhért Átt rst
I,akatos Menyhért Ált lsł
Lakatos Menyhért Ált lst
Mátyás tér 13.

Práter 7|.

Baross u.

Magdolna u. 4.

Mátyrás KIub

Máýás KIub ĺ ,|Ąl
ď'\J

1

.,

4

6

7

I
9

10

1I

lf
13

14

15

t6
t7
18

19

20

21

22

f3
f4
,<

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

2015.04.23

2015.04.23

2015.04.23

2.015.04.f3

f015.04.23

2015.04.23

2015.04.23

f015.04.f3

2015.05.15

2015.05.15

201s.05. t s

201s.05.1s

20t5.05.15

2415.05.15

2015.05.I5

2015.0s.r5

2015.05.15

2015.05.15

2015.05.15

2015.0s.15

2015.05.15

2015.0s.15

2015.10.01

2015.10.01

201s.10.01

2015. t 0.01

2015.10.01

2015.10.01

2015.10.01

2015.10.01

2015.10.01

2015.10.01

2015. r 0.01

2015.r0.0t

2015.10.f2

2015.10.22

2015.10.ff

2015.10.22

20t5.10.22

2015.10.2f

2015.10.22

Mátyás tér

Máýás tér

Mátyás tér

Mátyás tér

Mátyźstér

Mátyás tér

Mátyas tér

Mátyás tér

Mátýs tér

Mátyás tér

Máýás tér

Máýás tér

Máfyás tér

Mátyás téľ

Mátyás tér

Mátyás tér

Máýás tér

Máýrás tér

Máýás tér

Máýás tér

Mátyłás tér

Máýás tér

Bauer S. 6-8.

Bauęr S. 6.8.

Bauer S. 6-8.

Bauer S. 6-8.

Bauer S- 6-8.

Bauęr S. 6-8.

Bauer S- 6-8.

Bauer S. 6-8.

Bauer S. 6-8.

Bauęľ S. 6-8.

Bauer S. ó-8.

Bauer S. 6-8.

Máýlłs tér

Máýas tér

Mátyás ter

Mátyás tér

Mátyás tér

Mátyás tér

Mátyástér
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2015.r0.2f

2015.10.f2

20t5.10.22

2015.10.22

2015.10.22

f015.10.22

2015.10.22

Mátyás tér

Mátyás téľ

Mátyás tér

Máýás tér

Mátyás tér

Mátyás tér

Máýás tér

Mátyás Klub

Magdolnau.44.

Magdolna u. 44.

Mátyást& 4.

Mátyás Klub

Polgárőľ

ľolgár.tíľ

T|/2 A Yźrosgazdálkodási és Pénzrigyi Bizottság 2015. tavaszán tartott ülésén döntés
sztiletett a ,'Táĺsadalmi akciók megszęrvezése (Iomtalanítás, parkok takantása) és helý
környezetfudatosság elősegítése'' keretében ,,Zöldnövény beszerzés,, címen kozétętt páIyázati
felhívás eredményęsségét illetően. A munkacsopoľt javaslatot tętt a zöldítések titemezését
illętőn a 10 belső udvaľ kapcsán. A sorrendet atervezętt munkálatok méľtéke, a lakosság
időbeosztásának figyelembe vétele, valamint a bérházban még sorra kerütő esetleges újabb
felújítási munkálatok mérlegelés e határozta meg.

A pľogram kęzdetekor felmért és azőtarendszeresen látogatott, a projektben részt vevő
l0 önkormányzatibérhaz zöld udvarának rendezése a 2015-ben kezdetét vette. Atervęzetttiz
bázbőI kilenc esetében az udvar-rendezés megtörtént, a mát meglévő zöldfelütetek nyolc
ęsetben fel&issítésre keľültek, egy esetben pedig új zöIdudvar kertilt kialakításra. Az utolsó
zöIdités kivitęlezésével a munkacsop ort ahźnban beütemezętt MNP III plusz belsőhomtokzati
k'legészíti5 munkálatai miatt sokáig várakozott,majd a projekt ťlzikai zárásanüatt nem fudta

megvalósítani ezt a betęrvezett elemet' Az építkezések közben kialakult csuszasok miatt a
munkáIatok késtet a TA csoporünak nęhéz feladat volt a lakók motivációjĺínak és

együttľniĺködési készségének fenntaľtása. Több esetben a hazbejárasok során a takók hangot

adtak a csalódottságuknak a tekintetben is, hogy a kialakított zöĺdudvaľoknak a későbbiekben

nem maľadnak majd fenn, hiszen nem visel ľóluk gondot senki. A zöldítéseken megjelent

lakók számát tekintve megátlapítható, hogy sokkal nagyobb mértékÍĺ volt a lakói jelenl ét ott,

ahol a munkacsoport jelenléte is fokozotü volt az elmúlt években (Ialzishźv.ak,

iľodahelýségeI&ez taĺtoző házak).A személyes kapcso|atot, kötődést, bizalmi tőkét az

egyĺittĺníĺködési haj landóság vonatk ozásálbm meghatÍrozónak taláItuk.

1. 2015.05.07. Magdotna u. 12. (9 ft)

x. 2015.05.09. Szerdahelyiu'l2. (3 fiĺ)

3. 2015.05.L4. Szeľdahelyi u. t3. (5 fti)
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4J

44

45

46

47

48
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4.

6.

1

8.

9-

Résztvevők

2015. 05.28. Lujza u. 8. (3 fit)

2015,05.29.Dobozi u. l7. (3 fií)

2015,06.04. Dankó u. 16. (7 fő)

2015.06.06. Doboziu. l9. (a ftĺ)

20|5.06.09. Dankó u. 30. (l fi')
2015.06.| I. Nagyfuvaros u. 2/b. (l fő)

7

,

4

J

6

7

8

9

10

11

12

13

t4
15

16

t7
18

19

20

ft
f2
23

24

25

26

z7
28

29

30

37

32

33

34

ąt

36

2015.05.07

f015.05.07

2015.05.0't

2015.05.07

2015.0s.07

201s.05.0'7

2015.05.07

2015.05.0'I

2015_0s.07

20t 5.05.09

201s.05.09

20r5.05.09

201s.05.r4

2015.05.14

2015.05.14

2015.05.14

2015.05.14

2015.05.28

201s.05.28

201s.05.28

2015.05.29

20t5.05.29

2015.05.29

20rs.06.04

2015.06.04

2015.06.04

2015.06.04

2015.06.04

2015.06.04

2015.06.04

20t5.06.06

201s.06.06

2015.06.06

201s.06.06

2015.06.09

2015.06.09

Magdolna u.

Magdolna u.

Magdolnau.

Magdolna u.

Magdolnau.

Magdolnau.

Magdolnau.

Magdolna u.

Magdolnau.

Szeľdahelý u

Szerdahelý u

Szeľdahelý u

Szerdahelý u

Szerdahelyi u

Szerdahelyi u

Szerdahelý u

Szeľdahelyi u

Lujzau.
Lujzau.
Lujzau.
Dobozi u.

Dobozi u.

Doboziu. - .

Dankó u.

Dankó u.

Dankó u.

Dankó u.

Dankó u.

Dankó u.

Dankó u.

Dobozi u.

Dobozi u.

Dobozi u.

Dobozi u.

Dankó u. '

Nagyfuvaros

0nń

I
.ňt! ,
V't I

ďV



T1l3 A lakossági tájékoztatás vázát ebben az évben a rendezvényeket hirdető plakátok,
házbejárások, programszervező bejárások adták. Siiľgősségi lakossági tájékoztat(:két esetben
kerĹilt ĺjsszehívásra a munkacsopoft álĹal, Kivitelezői kérésre. A .t1/]-3 

progľamele mhez
kapcsolódó információköztő forumokat a munkacsoport egés z évben hasznźĺlta a lakosság
tájékoztatźlsára. A zöldudvarok kivitelęzését kövętően az utőgondozás fázisába*rtozfukazok
a házbejárások, amelyek alkalmával a csoport ta1Jai a lakókkal a felmeľĺilő nehézségekről,
karb antartás i prob l émákľó l b eszé lgettek.

A Rév8 zrt _ IGK Zrt. _TA munkacsoport által össze źÄIított Bértői Kisokos szintén
azt a cé'lt szolgálta, hogy a lakosság érdęklődő része egy nyomtatványban össze wujwe
megkaphassa azokat az infoľmációkat, amik a gazdaságosabb Iakástizemeltetéshez
sztĺkségesek. A tęrvezők célja volt olyan lakossági fórumok megtartrĺsa is, amiken a lakosság
feltehęti a kéľdésęit és beszéIhet az illetékes szervezetelłJ<et együtľéIési, életvezetési
problémákról, ĺizemeltetési kérdésekľől _ ezek a fórumok azonban lakossági érdeklődés
hiányában nem keľtiltek megtartásra, Az év elején két alkalommal is talá1ko ztak egymással a
Rév8 Zľt., JGKZÍtYagyongazdálkodási Diviziőja, a lakosság képviselői, a TA és a CSF
munkacsopoľt tagjai utógondozással kapcsolatos szakmakozi megbeszélés keľetében. A
ta|ákozók alkalmával a felújítások utáni állapotok megőrzésének lehetséges módjait szerette
volna tjsztźzni az ĺisszehívő féI, a megbeszélésękęn azonbannem volt męg a kívant összhang
a lakosság és az önkormáĺyzat képviselői kozott, ęzért ezek az a|kalmakilyen módon nem
szervęzódtek újjá. Az MNP trI plusz beľuházásaihoz kapcsolódóan a munkacs oport az év
elején több bérhazban, tĺĺbb alkalommal igényfelmérést végzett (hőtárolós kłilyha igénylése,
elmaradt és sztikséges helyreállítások ľegisztnílása). A munkacsopoľt adatlapoko n rcgzítette
azokat az igényeket, amiket a Magdolna negyedbeli takók a felujífiísokkal kapcsolatban
megfogalmaztak. Az önkorm ányzat célja az volt, hogy több kisebb benńázas történjen még a
pro:ekt keretén beltil, amivel könnyebbé és kényetmesebbé tehetik a lakosság életét. A
felméréseket követően a konkrét kivitelezési munkálatok foľľás hiányában elmaradtak.

A munkacsopoľt egyik fĺí profiIját továbbra is az MNP III épĺilet felújítási munkálataihoz
kapcsolódó panaszbejelentések felvétele és kęzelése adta a2015-ös évben. osszesen 71 írĺísos
panaszbejelentés kertilt rögzítésre, amelyek minden esetben továbbításľa keniltek az illetékes
szęrvezete|&ez.

ł.t
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Több alkalommal történt szakmakozi egyeztetés a zöld udvarokkal kapcsolatb an a JGK Zĺ.
Városüzemeltetési lgazgatőságának munkatáĺsai és a munkacsoport vezetojekozott,ezeken
az atka|makonatervęzett zöldítések helyszíneit, titemezését egyezteÍték a felek.

Az MNP III más munkacsoportjaival egész évbcn folyamatos vo|t az egytittmĺĺkodés a TA
részérő|: a FiDo-val köztisen több gyerekprogľamot került megszervęzésre és lebonyolításra, a
Csaláđfejlesztési munkacsoporttal a lakossági lomtalanítások kapcsán az év kozepétő|szoros
volt az egyĺittmiĺködés. A munkacsoport bekapcsolódott az tiĺnepkörökhöz köthető nagyobb
JSzSzGyK-s rendezvények lebonyolításába is.
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MNP III. T 4 l 3 Családfej lesztési munkacs op ort :

2015. évi Szakmai łisszefoglaló

A pľojekt szakmaĺ céIjaĺnak megfogalmazása

A projekt célja az olyan megvźitozott élethelyzetbe, esetleg kľízishelyzetbe került családok

életszínvona|źnak emelése, akik oneľőből, a létfenntartáshoz szfüséges anyagi forrásukon

felül nem tudnak plusz eneľgiát és pénzt fordítani életkörtilrnényeik jobbá tételére. A
negyedben élő csąIádok kqzoś s?émottevő azoknak az aránya. akik önhibáj!&.q4-kíyu1

keniltek hátrányos helyzetbe. Ilyen tényezők lehetľlek pélđául az egészségi állapot jelentős

romlása, a családban bekövetkezett ĺ:agédiétk, a munkanélkiilívé vźiás, az aIacsony iskolai

végzettségvagy a tartósan alacsony jövedelem. A Családfejlesztési szotgá|tatás céljai ktizott

szerepelt az ilyen problémákkal ktizdő családok terheinek enylrítése, a családok belső

kohéziőjának erősítése és a családtagok táľsadalmi kompetenciájának egyénre szabott

fejlesztése. A családok szźlméra átadott tlgynevezett motivációs csomagokat oly módon

kívántuk összeállítani, hogy a család igényeihez és problémaköréhez igazodva a családok

életének több teľĺiletén fudjon tartósan javitani, és végeredményben pozitív fordulatot

jelenthessen a család életében.

A pľojekt tevékenység szakmai bemutatása

--___-_________*-családfejlesztési-ĺnunkacsoport{a_1ovábbiakban-ĺnunkacsoport)_20í3lĺnárcius-k<izepén.

, kezdte meg munkáját hĺárom családfejlesztő mlnkatěrssal és a csopoľwezető lin. szakmai

kool dinátor ľészvételével.

A családok pľo.iektbe való bekertilésének feltételei

A munkacsoport a projektasszisztenssel és a projektnenedzsmenttel szorosan egyĺithnűktidve,

többszöri éttkás után hattrozta meg a családok programba való bekerĹilésének

feltételręndszerét. A bekeľülési fęltételek és a családok projektbe való delegálásának

összeállítása kapcsan több szakmai kérdés meľiilt fel, melyek közíil az alábbiak voltak a

legalapvetőbbek:

bekerülhetnek-e a projektbe azok a családok, akik nem rendelkeznek érvényes ĺinkormányzati

lakásbérleti szerződéssel (pl. jogcím nélki.iliek, önkényes beköltozők, albérlők)?

Mennyi |ehet az iigyfél hátralékának maximális összege? Kezelhętő-e aháfralék?

łtl
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Kell-e állandó VIII. kerĹileti lakcímrnel rendelkeznię azon csa|ádtagĺak, aki a motivációs

csomagok által nyújtott lehetőségből részesül?

Hány hónap legyen az e|őgondozás iđőtartama?

Hány motivációs csomag nyitható meg egy lakásban élő, de többgenerációs család esetében?

Családnak számit_e az e9yszemélyes hánarńs?

Ezen kérdésekľe a következő szakĺnai válaszok szĹilettek:

A pľojektbe azok a szernélyek kerülhetnek be, akik a Magdolrra-negyed területén belüli,

önkoľmányzati fulajdonťl ingatlanban élnek, érvényes lakásbérletí szerződéssel rendelkeznek,

a bérleti jogviszonyra vonatkozóan nincs ellenük peres eljárás (a család lakhatása nincs

veszélyben), illetve azok, akik az ingat\anban élewitelszerueĺ velĹik egyiitt élnek, feltéve, ha

szereoelnek a bérleti szeľzödésben

A motivációs csomagok kizárő|ag olyan személyek számźĺra nyithatók meg, akik

rendelkeznek érvényes, igazolhatő VIII. keriileti állandó lakcírnmel, lakcímkár|ytpal. Ezze|

azt szeretťik volna megelőzni, hogy más keľĺĺletbęn |akőhozzźtartozők ne részestilhessenek a

csomag által nýjtott lehetőségekből.

Ha a lakásban több család, illetve egy többgeneľációs család él, maximálisan csak a háľom

nrotivációs csomag nyitható meg, miután a ,,nagy csomag'' a bérlakás felújítasáról szól.

A pľojekt leendő ügyfeleit minden esetben a Józsefiláľosi Családsegítő és GyeľmekjóIéti

Ktlzpont (a továbbiakban JSzSzGyK) esetgazda családgondozói delegźlhatjtk, mivel ők már

megfelelő információval rendelkeznek azügyfelelaőI a bekerülési feltételekre vonatkozóan.

Az egyedül élők is bevonhatók, feltéve, ha életkoruk, családi köľülményeik vagy

egészségügyi állapotuk índokolja a részvételt.

A csatádoknak a delegáIást mege|őzően minimum 3 hónapos kapcsolattartási időszakkal kęll

rendelkezniük a Családsegítő vagy a Gyeľmekjóléti Kĺizpontta|, ez iđő a|att előzetesen

feItérképezhetők a család kĺiľtilményei és élethelyzete.

A bérleti díj és a közuzemi dijtartozźtsok mértéke ingatlanonként nem haladhatja meg az

adósságcsökkentési támogatás keretein belül kęzelhető mértéket, tekintettel ana,hogy ebben

a formában a JSzSzGyK és a Családsegítő Kĺi4pont által, valamint az önkoľmányzati rendelet

által megfoga|mazott feltételek alapján még van lehetőség az adósság kezeléséľe. A

tartozásrendezésre vonatkozó szerződés megkötésekor az ugyfé| a|áirźsával igazo|jaaz osszes

tartozźsának ponto s ö s sze gét.

Díjhátralék esetén a motivációs csomagok csak olyan személy, személyek számára nyithatók

meg, akik rendelkeznek érvényes adósságkezelési együttmiĺködési megállapodással és/vagy a

th6



szo|gá|tatőknźi részletťlzetési megállapođással, valamint áktívan egyiittmiĺködnek

díj hátralékuk rendezés ében.

A projektben azok vehetnek részt, akík a lakókozosségben betartják társas egyĹittélés

szabźiyait. Ez azért fontos, mert a bérleti szerződés felmondásra keľülhet alĺkor is, ha az

tigyfél e pontban |eiĺtakat nem tartja be.

Ezenfeltételeket a Képviselő - testtilet a201'3. évi szeptembeľ 18-i tilésén jóváhagyta.

Közös munka a családokkal

A JSzSzGyK munkatársai minden esetben a beker[ilési szempontrendszer alapjan jelölték a

családokat a pľogramban torténő részvétęlľe. Ennek ellenére szÍikséges volt a családok és

egyének-łljbóli.elősztĺľése,-.apit *á' u 
"sa1ádfejleszt<ĺ-kollégák-végeztek-e|-az-elógondozźs

ideje alati. Az e|ősnirést követően megfogalrnaződtak azon kötelezettségek, melyek az

együttműköđéshez szükségesek voltak. A családok alapvető kötelezettségei a következők

voltak:

heti ľendszerességgel együttmiĺkodés a családfej lesztővel,

a kozuzemj szám|ćlk, valamint a lakbéľ befizetését igazolő bizonylatok bemutatása a

családfejlesztőnet

együttműkodés a JSzSzGyK munkatársaival.

Az a|apvető kótelezettségeken felül a munkacsoport szakmaí koordinátoľának javaslatára, a

családfejlesztő egyéb, a család speciális éIethelyzetét figyelembe vevő további

kötelezettségeket hatáľozo.ĺú meg, írt elő. Egyéb, családra szabott kĺitelezettségek, melyek a

család érdekeit szolgálták: óvodával, iskolával való kapcsolattartás, védőnővel való

kapcsolattartás, az MNPIII keľetében míĺködő ÁlHskeresési 
.klubon, 

illetve a

Há ztaĺtźsgazdálkodási klubon való részvétet.

A családfejlesztők ĄékoztatÍźtk a programban való részvétel kĺitelezettség etől acsaládokat,

valamint a program nýjtotta lehetőségelĺről, amennyiben az együttmfütiđés sikeresen

megvalósul. A bekerülési feltételeknek megfeIelő, osszesen 56 családdal kötöttek íľásbeli

megállapodást a családfej|esztő munkacsoport szociális munkásai, majd megkezđték a kozös

munkát és az együttmtíködés során folyamatosan ellenőrizték aváila|t feladatok betartását.

A munka során a JSzSzGyK esetgazda családgondozőivaL folyamatos vo7taz egyÍithntĺködés.

A rendszeľes heti kapcsolattartáson felül a szakemberek esetrnegbeszéIés, valamint

szakmaközi megbeszélések kęretein beliil is megosztották egymással az akľuális

információkat,----y-áltozásokat. A .TSzSzGy-K-Jev_ékenységéről szőIő hźĺtęĺanyag u

ł,ĺ
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Családfejlesńés számźra teljes köľíĺ Ĺájékoződást tett lehetővé, továbbá a munkacsopoľt is

segítette a családgondozók munkáját saját háttéľanyagźxa| és közremrĺködésével. Főbb

területek, amiben a Családfejlesztés alaptevékenységén felĺil segíteni tudta a JSzSzGyK

munkáját: hátralékkezelés, részletfizetés, védelembe vétel és alapellátás megszüntetésének

elősegítése stb.

A motivációs csornaqok

E csomagok elsődleges céIja az vo|t, hogy a csaláđokat bevonva érdekeltté tegye őket saját

életszínvonaluk emelésében. A szolgźůtatások a család igényeit, érdekeit voltak hivatottak

szolgálni, ehhez azonban a fogadó ńszĺól is vállalásokat kellett tenni. Az e|őgondozás ideje

a|ątt-a-csatádfejlę-s-zrik-f_e]mélték a csďádok uény-e.it és-s.zĹikségl-elęiĹ-enĺ-ek alapján

kidolgozták az egyéni motivációs csomagok részletes szolgáltatás és eszk<jzlistáját. A

csomagok egynrásra éptiltek, megnyitásuk a családok aktív együttmtikodésének volt

fiiggvénye. A családok eredetileg három motivációs csomagból részesülhettek volna (kis

csomag 1: szolgáltatási csomag, kis csomag 2.: eszkozvásárlási csomag, nagy csomag:

lakásfelújítási csomag) , azonban a két kis csomag később łjsszevonásra került.

A motivációs csomagok beszerzésének és kiosztásának lebonyolítása nonprofit szeľvezetek

bevonásával tortént, kezdetben az MNPIII ún. Progľamalapján keľeszttil.

Kis csomagok l-2.

A projekt a kezdetekben két ktilĺinálló kiscsomagothrtalĺnazott.

1. A szolgáltatási csomag

Az egyik kiscsomag a szolgáltatási volt, amely a családtagok iskolai fę|zźrkőzásětt,

egészségügyi és rekĺeációs programok tamogaĹását, valamint a munkaerő piaci beilleszkedést

lett volna hivatott elősegíteni, teruezettosszege 75 ęzer Ft+áfa volt.

2. Az eszkozvásárlásj csomag

A másik az eszkĺjzvásaľlasi kiscsomag, amely a családok szźlmára az élet- és

|akókörülmények színvonalának emelését cé|ozta meg konyhai, muszaki, bťrtor és egyéb

eszközök adomźľy ozásán keresztĺil összesen 7 5 ezęr Ft+źfakeľetösszegben.

Azigénytelméréseket követően egyértelmĺĺvévált, hogy a szollgźt|tatźsi csomag megnyitása és

20t5 tavaszáig befejeződő kifuttatása komoly nehézségekbe iitközik, mert a legÍobb

szolgáltatás igénybevételének vagy ídőbeli, vagy aĺyag1 korlátai voltak. A képzések iđeje

lqyabb tartott volna. mint aZ lvINPlffi,-rlle'lye péld{Ĺ-epy idegen nyelvi képzés
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összege meghaladta volna a 75.000 Ft+ áfa keretösszeget. Ezért többsztiľi egyeztetést

követően 2013 őszén a két kiscsomag összevonása kerĹilt, majd a szoIgźůtatási elemek

kikerültek a váiasztható lehetőségek koziil és az eszközvásár|ási csomag 150.000 Ft+áťa

keretösszegre bővült. Ezt kĺivetően a munkacsoport a motivációs csomagokról újabb

igényfelméľést végzett a családok körében.

A csomagok bęszerzése kortil felmeľült többszöri adminiszfratív nehézségek, a több

eredménýe7enbeszerzési és kozbeszęrzési eljáľás után a csomagok sajnos csak 2015 őszén

kerüIhęttek kiosztásra a Magyaľ Vöröskereszt Budapesti és VIII. kerületi Szervezete

segítségével. Az eszkomásźr|tsi csomagban három vá|aszthatő kategória volĺ 1) konyhai és

lakástextil eszközök - p|. tźtnyér készlet, pohár, edénykészlet, tentő, paplan, pźrna, 2)

--------.--.€lektľonikai-tennékek:pl---ĺnikrohullárni-sütő,-kávéfőző,_v.izforĺaló,-lrúĄ-nrosógépćsJ)------
bútorok _ pl. konyhaszekrény, źryy, kanapé' gardróbszekrény.

A szoros egytithnűködésnek kösz<inhető ęn az eszkozök kiosztása zĺjkkęnőmentesen zaj|ott.

3. A lakás-felújítási ..nagy'' csomag

Ez a csomag a családok kisebb mértékiÍ lakáskoľszeriisítésének anyagsztikségletét biztosította

400 ezer F t+tfa értékben.

A családok igényeinek felmérése után a munkacsoport műszaki bejáráson méľte fel és

rogzitette a megvalósítható átalakítások és felújítasok lehetőségeit az önkornrányzati

vagyongazdálkodó cég, a Kisfalu Józsefuárosi Vagyongazdőt|kodő Kft., majd később a

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Ztt. (a továbbiakban egyíitt Yagyoĺgazdálkođó) miĺszaki

refeľensének ellenőrzéséve|, Ezt kĺjvetően a munkacsoport az aktuális pźůyźnatot elnyerő

kivitelező szewęzette| felméľte a korszeľűsitéshez sztikséges építőanyagok |istáját, továbbźl

fontossági .oo"hdb"n tögzitette és végleges ítette azon munkálatokat, meiyeket a keretösszeg

és a műszaki megvalósítlĺs lehetővé tett. A szĹikséges építőanyagok a Saint-Gobain

Epitőanyag Keľeskedelmi Zrt-tő| keľüItek megrende|ésľe, melyek kiszál|itásäróI is a cég

gondoskodott.

Az ötoldahi kivitelezési megállapodás megkötése

A kivitelezési munkálatokat megelőzően a család, a JSzSzGyK, a kivite7ező szervezet, a

Yagyongazdálkodó és a Rév8 Zĺt. fe|adatait és kötelezettségeit rogzitő <itoldalú megállapodás

kertilt megkĺitésre. Ezen megállapodás melléklete tartalmana a fe|týitás ütemteľvét és a

tételes anyaglistát. A szerzodés a|álĺősát kovetöen a melléklet atapjźn kertiltek megrendelésre

ł,t
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A kivitelezési időszak

A hivatalos megľendelést követően a Saint-Gobain Építőanyag Kereskedęlmi Zrt. képvisetője

osszekészítette a sziĺkséges anyagot és a kiszállításľól értesítette a családfejlesztési

munkacsoportot. A kiszállítás minden esetben a család lakására történt. A szállítólevelet a

megállapodásban foglaltak a\apjźn a csa|ád, a családfejlesztő, a Vagyongazdálkodó és a Rév8

Zľt. képvise|ője hagýa jőv ä.

A kivitelezés első üteme _ 12 család

Az első 1'f csa|ádnźll a kivitelező f csalrädot vitt párhuzamosan annak érdekében, hogy a

nrunkálatok a megÍblęlő-Ĺiĺę'n.b._eĺ 
-hąlądjanak._-Á--- 

rnuukélé!okat_---nasy.!0foękb-ęn--

megnehezítette, hogy a családok folyamatosan otthon tartózkodtak, ezze| azt idézve elő, hogy

a munkasok szinte beépültek a családok mindenrrapjaiba. Az első lelkesedés íđővel elmúlt,

hiszen a családtagok elfáradtak, meľt felborult a mindennapi megszokott életľitmusuk. Nem

akkor keltek, amikor akaľtak, hanem a munkások t-Jtal' ,,eloirt'' időpontban. Nem akkor tudtak

elmenni otthonról, amikor szerettek volna, nem fudtak főzni, mosni vagy éppen a kedvelt

tév és orozatuk at ĺézni.

Szembenézttink azon pľoblémával is, hogy egy családnak a padlóbetonozás miatt kí kellett

költözni, ezéÍt Wizis lakáséľt folyamodtunk a JSzSzGyK intéznrényvezetője felé. Más

alkalommal kutyák elhelyezéséľől kellett gondoskodni, akiknek civil szervezettől kapfunk

felaj ánlásként ketrecet.

Kornmunikációs nehézségelĺJ<el is megkĺizdöttiink, miutín a munkások is beszéltek egyík

lakásban a másikról, és a lakók is egymással, hogy kinél mit dolgoznak..

Munkálatoť ktizben váratlan eseményęk nehezítették a kivitelezésť - leomlott a plafon -
mállott a fal- stb.

Több család esetében tapaszta|ilk, hogy az ügyfelek nincsenek tisztźlban az árakka| és nem

értették, hogy az adott összegbe miéĺt csak enný munka fer bęle.

A korszeriisítési munktllatokat a szomszédok, lakók vegyes érzelemmel fogadták. VoIt, aki

pozitívan fogadta az adott lehetőséget, azonbaĺ negatív visszajelzéseket is kaptunk, de

előfordult, hogy azügyfél és családja a munkák miatt nem tudta a mosdót és WC-t használni,

ezért a szomszéd felajánlotta részükĺe ezt a lehetős éget a munkák végéig'
a
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A kivitelezés második ĺiteme _ 22 család _ 2015 iúliusa

A következő f2 családnál már rutinosabban és zökkenőmentebben zajlottak az előkészítési

munkálatok és a kivitelező szervezet, a munkások is rutinosabban kezelték a felmerülö

problémĺákď és oldották meg azokat. |gaz ebben az ütemben is voltak újabb problémák.

Előfoľdult olyan családí konfliktus, amely hatósági intézkedésbe torkollott, itt kornoly

megáIlapodásra volt szükség a család belső kohéziójának fennmaľadása érdekében'

Volt tigyfelünk, akit a JSzSzGyK intézményvezetője engedélyével minderrnap az ldősek

Klubj ába szállítottunk.

Nehézkes volt az egyiittrniĺktidés egyes házakkozös képviselőjével.

A munkáIatok mind a 22 csa|ädnál 2015.október 3l-el eľedménYesen lezárultak és áwételre

Irek_---

A kivitelezés hannadik üteme _ 22 család - 201Sszeptembeľe

Az utolsó 22 csalrádnői tetoztek a kommunikációs problémák, miután a kivitelező nehezen

fogadta el a szociális munkások jelenlétét és segítségét. Sok esetben nem kapfunk értesítést a

munkák kezdetéről, üteméről, az ügyfelek panaszáradata e1yre nehezebben volt kezelhető.

Legfóbb probléma az voLt, hogy minden lakásban belefogtak a rnunkĺíkba és sehol sem

fejezték be az ütemnek megfelelően, és az apróbb lépések _ párkányjavttźs- elmaľadtak.

Ebben az ütemben nagy sztikség volt probléma és esetkezelésre annak érdekében, hogy

minden megfelelően menjen. Ebben szerepet jětszhatott az, hogy a megvalósításhoz

sziikséges páIyźnatok, beszeľzési eljárások és így a teljes pľojekt is jelentős hatáľidőcsúszást

szenvedett, s a befejező szakasz kivitelezőjét egyre jobban szorította projekt végső hatrárideje.

Ezen családok munkálatai is 2015. október 3l-el lezárultak és átvételľe kęrtiltek.
' A ,é,"t,,"vő 56 család bérleményének korszeľĺĺsítését há.o'n ktilönböző kivitelező szęrvezet

hajtotta végľe. Elsőként a Mag5ĺar Vĺiroskereszt Budapesti Szervezete (l2 bérleményben),

majd a Magyar Vöröskereszt és a Csapvíz Kft' konzorciuma (22bér1eményben), végül a JGK

Zrt. (22 bérleménybĄ végezte el a munkálatokat.

Táľsintézményekkel való együttműködés

A munkacsopoľt munkájához e|engedhetetlen volt, hogy megismerje minden olyan

társszeĺvezet működését, amellyel a program során egyiitt kell miĺktldnie, ktilönösen a

Józsefuĺíľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Központ (JSzSzGyK), a Józsefuáľosi

Köztertilet _ felügyelet és Váľostizemeltetési Szolgálat (JKFVSZ)' a Kisfalu Józsęfuráĺosi

,ł(
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Yagyongazdálkodó Kft., illetve a két utóbbi szeruezet utódja a lőzsefvárosi Gazdálkodási

Központ Zrt. (egwtt Y agyongazdálkodó) tevékenységét.

A kĺilonbtjző szewezetek mtik<idésének megismerésén kíviii a munkacsoport tagsai

bemutatkoztak a kollégáknak és egyben részietesen be is mutatták a családfejlesztési

pľogramrészt.

Mivel az MNPIII pźiyázatarogzitette, hogy a családok elsősoľban a JSzSzGyK iigyfelköréből

kerüljenek ki, szĹikség vo\t az ügyfeleket delegáló kapcsolati rendszerĺe. 2013 júliusára jő|

mtÍködő kapcsolati há|ózatot sikenilt kiaIakítani az esetgazda családgondozől<ka7, akiktől

folyamatosan kaptuk a bekenilési feltételeknek megfelelő családokat. Ez a rcndszer az

ügyfelek gondozása során egyre dinamikusabb lett, és a folyamatos tájékoztatásnak,

esetme€beszéJ-é-sĺe^k-koszönhęÍő_e.gĺląeyrné.rtékbęn-tudü]k-ęgy-!0ásgulk.ąjáÍ s-egíÍe-ni.-

A családfejleszt<ikkel való együttmiikodésben méE fontos szeľepet kapott a

Yagyoĺgazdálkodóval való szoros kapcsolattartás, mely során minden hónapban kikértiik az

éľintett családok esetleges hźLtta\ékźInak adatait, melyek szĹikségesek voltak a bekertiléshez és

a programban való bennmaradáshoz egyaúĺlt. Továbbá a rniiszaki referenssel elvégeztĹik

mind az 56 család bérleményének mÍiszaki źillapotítnak a felmérését, mely a javasolt

felújítások meghatőrozását szo|gälta. A további felujítási munkafolyamatokban még a

miĺszaki refeľens ellenőľző és átvevő szerepet töltott be.

A családfejlesztő munkatiíľsak és a szakmai koordinátoľ együttes munkát folytattak a

JSZSZGYK- Családsegítő Ktizpont źńta| szewezett Háztzrtátsgazdálkodási és ÁIÉskeľesésí

Klubok vezetőivel. A családfejlesztési szolgáltatás ügyfeleket delegált a klubfoglalkozäsok

szźtmáta. A klub vezetőivel minden foglalkozás előtt szakmai megbeszélést tartotĹunk, melyen

megbeszéltiik a foglalkozások tapasztalatait és az esetleges problénifüat. Bizonyos esetekben

az egyuttĺniiködés fe\téteIébez kott'ttiik azugyfe|ekrészére a klubokon való részvéte7t,ba ezt

az ugyťéI he|yzete indokoltnak tartotta.

2015-ben a Családfejlesztési munkacsoport, a minél hatékonyabb munkavégzés érdekében

szalglakozi megbeszéléseket folýatott a Magdolna Negyed Progam III. kapcsolódó

szetvezeteivel, jntézményeivel és klubjaival. Ilyen megbeszélésekre sor keľiilt a l.É.l.B.r.

Proglam, a JSZSZGYK- Csďádsegítő Központ Hźúartźsgazdálkodási klub, Álláskeresési

klub, Köztisségi hely és mosoda, FiDo lfiúsági és Szabadidőpaľk, Társadalmi Akciók

munkacsoport, JGK és a JSZSZGYK Gyermdóléti Központ szabadidős programok

v ezetőiv el, szeľvezőivel.

A családfejlesztők a JSZSZGYK- Gyermekjóléti Kozpont ćital szeÍvezett programokon

fo1vamatosa4..-ré5z1 vettek és segítették a csaláđgondozók munkąĺét. A -t4M
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következő foglalkozásokat segítette munkájával: Húsvéti ajtődíszités' a Fold napja, Anyák

napi kézmĺĺvesség, a ĺyán napközis táboľ pľogramjai, adventi koszorfüészítés, mikulás

ünnepség valamint mézeskalácssütés, Karácsonyi ajándékcsomagolás.

A Helyi Támoeató CsopoÍt szeľepe

Az MNPIII eľedeti pá|yázati felhívásának egyik pontja ę|oirta' hogy a támogatott

önkormányzatĺak helyi támogatói csoportot kell létrehozni, ezért az <inkormányzat

Képviselő-testiilete a 285/20I2.CVIII.29.) számťl hatźrozatźtban đöntött a HeIyí Támogatói

Csoport (a továbbiakban HTCS vagy Bizottság) létrehozźsátől.

A HTCS Bizottság 11 tagból á1ló, olyan szakmai testi'ilet, amelyben az intézményi és civil

szakterületek-képviselete-yalósul-meg-ÁJagokfeladatukellátastltszęrvezętiik_képv-iseletébęn-

végzĹk, az üléseken a paľtnerszewezetek delegáItak údán képviseltetik magukat'

A HTCS-nek - eljárási rendjének 2.2- pontja szerint - egyik fe|adaÍa az vo|t,lrogy szakmai

javaslatot tegyen a polgármesternek az intenzív családmegtartó szo|gát|tatás és

családfejlesztési szolgálltatás keretében nýjtandó motivációs csomagok megrryittlstlhoz.

Ahhoz, hogy a Bizottság a motivációs csomagokľól megfelelő szakmai źů|ásfoglalást tudjon

hozni, a Csaláđfejlesztési munkacsoport előterjesztette részükre családonkénti javas|atźlt. Az
előterjesztéshez meghatáľoztuk a delegált családok ügyfel adat|apjának tartalmi és formai

sémtĺjźt, melyet szintén elfogadott a Képviselő-testtilet. Ez az ađat|ap minden olyan

információt tarta7mazott a családról, amely a|ap1án a Bizottság meg fudta hozni azon

javas|atźú, hogy a csomagok megnyithatók legyenek. Az adaÍIap a programtervben

meghattrozottakalapjánszemélyesadatokatnemtarta|mazott.

A HTCS eljárási renđje szerint az iigyfelek adat|ap1ai a tĺibbségi bizottsági dontést követően

kerültek előterjesztésre a polgärmesteľ tészére. A motivációs csomagok kiosztásával

kapcsolatos végső döntést a polgármester hozta meg. A polgármester minden esetben

. elfogadtaaBizottságelőzetesjavas|atźĺt.

2015 áprilistlbanazutolsó 12 csa|ád' is előterjesztésre kertilt.

Adminiszháció

A munkacsopoľt a szigoru formai és taľtalmi előíĺások mellett elkészítette az tiryfelek

adatLapjait, a megállapodási szerződéseket, az ada!łédelmi nýlatkazatot, továbbá minden

olyan dokumenfumot (ielenléti iv, forgalĺni napló, éĺtesítés, munkanapló, stb.), ame|y az

adminisztľatív munkához elengedhetetlen.
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A háttérmunkások szerepe

20ĺ-3.-augu-s.ár-ĺąlól megkezdti'ik a közös munkźi-:l_trlĺpsrarn. há.ttéĺnu-ukĹsawz|_,

Továbbá létrehoztunk egy adatbázist, ahol a személyes adatokat tároltuk, és etthez

soľszámokat csatoltunk. EzzeI a pľogram titoktartási szabäLyainak eleget téve ktilön

hozzźtférésí engedéiy híányában a szeméLyes adatok csak a csaláđfejlesztő munkatátsak, az

illetékes esetgazda családgondozők és a szabnai kooľdinátor szźlrnźtta voltak elérhetőęk.

Mindemellett a sorszámok egyberr nyilvántaľtásr szfunok is, melyekkel az ügyfelek

statisztikailag jobban kezelhetők az ađatbźlzisban, akĺjzös munka megszűnésekoľ a sorszámok

nern adhatók más ügyfelek részére, tębźú az adatok kezelhetősége évekkel később is

megoldható.

Gyermekjóléti Kĺizpont választott ki a családgondozói közÍil. ok segítették a családfejlesztők

kĺjzös munkáját az énntett családokkal, kovették a szakmai munkát, bizonyos esetekben

helyettesítették a családfejlesztőket és a csomagok megnyitása után utógondozási feladatokat

láttak el.

A háttéľmunkások által is látogatott, kéthetente tartott szakmai team.en megbeszélésľe

keľültek a pľogramban lévő ügyfelekkel kapcsolatos problémák és a további feladatok. A

családfejlesztők egyénileg is együtt dolgoztak a háttérmunkásokkal, kezdetben kozösen jźrIak

ki az ugyfelek családjaihoz, hogy bemutassák és elfogadtassiĺk az ő munkájukat is. Majd a

kĺjzös munka során a háttérmunkások <inállóan is tettek családlátogatasokat, melynek

kĺjszönhetően a családok egyre nagyobb számban vették igénybe az źitalluk nýjtott

szo|gźůtatásokat, mint a korľepetáIás, segítőbeszélgetés, tanácsadás és gyerekfelügyelet.

akiket a

A háttérmunkások a lakás-felújítźsi ,pagy,, csomagok nyitasábarr jelentős feladatokat

vállaltak, pl. az építőanyägok átvételében, a lakossági tźtjékoztatő p|akáĺtozźsban, a

lakásfelújítások nyomon ktivetésében és a lomtalanításban. Szerepük kiemelkedő lett volna a

kis csomagok nyitasakor és kiosztźsakor, azonban megbizźsi szerződésük a csomagok

megnyitása előtt 2015 nyar végén megsziĺnt.

Konferencia

A pźiyázati kiírásnak megfelelően a Csaláđfejlesztési munkacsoport három szakmaközi

konferenciát larrtofi a progľam kivitelezési időszakában. 2015-ben két konferencia került

megrenđezésre.201S.április 4-én a lÉrEr Progľam 1084 Buđapest, Déľi M. u.3. száma|atti

heýiségében lett megtarfva melynek témája az e|ső 12 csaläd ,,ĺdEY,, motivációs csomag

pyitása soľán végzett előkészítő és kivitelezésL ĺrr_ltl&élglok volt' 2015. október 13.án került
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sor a zárő konferenciálra a FiDo _ Szabadidő Parkban mely során a családfejlesztési

munkacsoport a programbanvégzettmunkájának eredményei, problémái keľültek előadásra.

Mindkét konferencia eredménvesen zárult.

Utóqondozás

Apá|yázat keretein belül az utógondozás időtartama a koľszerĹĺsítési munkálatok befejeltétől

megkezdődtek, illetve a bútorok és elektľonikai eszkĺjzök kiszállítását követően kezdődott el.

Az tigyfelek 2015. decembeľ 3l-ig je|ezték az esetlegesen felmerült problémáikat, melyek két

területre (nugy csolnag' kis csomag) terjedtek ki. A korszeríísítés (nagy csomag) kapcsźn az

e|végzett munkával való elégedetlenségüket fejezték ki (a kívítelezés ul*ódját és

- 
végeredményét-kifogásolták),-vagy.az-esetlegesen-el-łrem-:ĺégzetLsĺlunkáĺĺeĺék-szővá.-.A.

jogos esetekben a kivitelező szervezetek korrigáltak, illetve pótolták a munkálatokat,

e|végezték a helyreállítasokat. Azoknét| az eseteknél, ahol az tigyfelek az ötoldalú

megállapodásban és korszeľĺĺsítési adatlapon rogzitett munkafolyamatokat egyoldalúan

kívánták bővíteni, a Családfejlesztési munkacsoport újbóli, részletes tájékoztatźst adott a

családoknak a megállapodásban foglaltakľóI és megkérte őket, hogy tartsák be annak

tarta]llméú.

A bútorok és elektronikai eszközök kiszállítását kovetően tĺibb ügyfél je|ezte, hogy nem olyan

eszkön, igényelt, mint amilyet kapott, a legtöbb esetben méretet és színt kifogásoltak, de volt

olyan eset is, amikor az ugyfé| nem kapta meg azt, amit szeľetett volna. A családfejlesztés

minden esetben tájékoztatźtst ađott a korábban, fontossági sorrend a|apján rogzitettigénylista

jelentőségérőI és a pä|yázatban meghatźrozott keretösszeg lehetőségeiről és annak

betartásáró1.

Az utógondoże'i folyu.atok a családfejles nőkrészéről családlátogatásäk, a családok ľészéľől

az irodělban tett személyes látogatások, továbbá mindkét fé| ńszéről telefonon folytatott

segítő-és tájékoztatő beszélgetések formájában valósultak meg.

A proiekt keretében végzett szakmai munkát bemutató statisztikai adatok ľĺjvid összeezése

A családfejlesztők 2013. március közepétől95 családdal folýattak ktizös munkát, kózĹĺltĺk 38

család kiesett a progľamból, 1 csaláđ elkŕiltĺjzött a kerületbő|, 2 ugyfé| elhunyt, 35 család

pedig nem tett eleget a feltételeknek. Utóbbi családokat klzártl,lŁ illetve felfiiggesztettÍik

részvételfüet, mindaddig, amig nem oldódik meg az a prob|éma, amely a kizarás oka volt.

Tapaszta|ataink azt igazo|ták, hogy akik kiestek a programbő7, azok már nern kęrükek vissza
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Minden bŁonnyal a Családfejlesztő szolgáltatásnak köszönhęto elsősorban, hogy azokłľráI a

családoknál, akíkkel aktívan egyiĺtt dolgozhrnk' jelentősen cs<jkkent a htttta\ék mértéke. A

Yagyoĺgazdálkodó által megküld<jtt adatok alapjtn az 56 csa|ádból 40-nél cstikkent ahźĺralék

a lakbér tekintetében ebből 39 fónél 0 Ft tartozźtst jelentettek. Pozítív tapasďa|atként

elmondható, hogy az ügyfélkorünkből egyre többen helyezkeđtek el és vállaltak állanđó,

bejelentett munkát'
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(év' hÓnap) A projektesemény leíľása

A Családfejlesztési

Az adminisztľáciős és s

adat|ap szeľkesztése,

201 3.10

20t3.II

2013.r2

meghatźtrozźsa

Kapcsolatfelvétel az e|ső 24

201,3.12

Háttérmunkások csatlakozásb

munka megfogalmazásal

A Képviselö.testtilet elfo gadj

2014.0s.1

E|sö 24 család elö

iai háttér kidolgozása: bekerĺilési feltételek ĺĺ\eghatározásďHTCS felé

zeá,||itása/Társintézményekkel valÓ egytitimĺtoaes feltételeinek
I

2014.07

I

I

aláddal l adatbźnis létrehozása, nyilvántaľtás veżetése

3. ,,nagy,, fel jítási csomag

ę
/Ý{*p
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20Í4.t2

az e|sö 24 csa|ád ,,nlry,'

eljárással

szakmai munkába: egytittmtlkodés feltét

a bekerĹiiési feltételęket és a HTCS elé kertilö

ldalťr megállapodás me

és elfogadtatás családokkal

Kozos munka megkezdése a

elkészítése a HTCS felé

B érlemény korszeľĹisítés

HTCS általi elfogadásal elöterjesztések m

a ki s cs omagok b e szerz és i elj áľás án ak p áiy źaati

j ítá si cs omagj ának p á|y ázati kiit ásď épitö any a

.jabb 
12 csaláđ elóterj

szeľkesztése" Összeállítása

einek tisztázésa, kozÖs

Megj egyzés, észrevétel

ádi adatlap rnirrtát

HTCS elé javaslattételre

se a Polgármesteľ

sa megjelenik

beszeľzés kozbeszerzési

nem volt pá|yźn

201 4.07 .f r -f0 | 4.t2.3 1 -ig
a Voroskereszt 12
csaláđnál végezte el a
korszenĺsítést.



2014.12.
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2015.02

201s.04,

2015.05

Ujabb 24 csa|ád,,nagy'' fehij

2015.0ć

UtolsÓ 12 csaläd, elöterj eszté

2015'0ć

Kiscsomagok biztosításának

2015.0ć

A,,nagy'' fehijítási csomag p

2015.0'1

2015.0'.7

ítási csomag pźiy ázatttnak kiírása

Kiscsomagok beszeľzési egyr

e a HTCS elé, majd a polgármester számáľa don

Lakástextil és konyhai eszkő

pźl|ytnati kiírása ( jbÓli igényfelmérés 56 család!

Btitoľ b eszeľzé s páIy ázati kii

201s.09

i|y ázati kiírás a 4 4 cs alád' vonatkoz ás áb an

Fel jítás kezdete a koveÍkezi

2015.1 0

Képviselö-testiileti đÖntés : a:

:ztetése: britor, elektronika, konyhai eszkozok, ta

PPtW

;ok beszeľzésének kiíľása

*_-

'asa

Konyhai eszkôziik és mrisza]

ff csalrádnźi

Bťrtoľok kiszállításľa kerĹilne

utolsÓ 2f család' lakáskorszerĹisítési munkáit a J

Az utolsÓ 22 csa|ädnál is beÍ

'éshozatalra

ál)

-elektronikai eszktjzok kiszállításľa keľiilnek

k
I

pj ezódnek a korszeľÍĺsítési munkálatok.

nem volt pá|yáző

tÓs élelmiszeľ

I p á|y ćnó : Voroskeľeszt

Elsö 22 családľa 1

ptiyźnó:

VoroskeľesztłCsapvíz Kft

Konzoľcium

jJ(ZTt. vészi e|.

érvényes pźĺIyázat

érvénytelen pályázat

Az utolsÓ 22 családnál

megtoľténik a lrarmadszoľi

építöanyag és

korszerusítési munkálatok

felĺnéľése



A projekt értéke|ése

osszességében a Családfejlesztési munkacsoport kialakította kapcsolatrendszerét a pľojektben

részťvevő tátsszeruezetekkel, szolgáltatókkal, hatékonyan részt vett aZ inÍbrmációk

szolgáltatásában, a szabnai munkában, megteremtette azt az irodai adminisztratív

gyakorlatot, amellyel sikeresen el tudta végezni a fę|adatćlt. Folyamatosan intézte a családok

delegä|ását és folýatta a közös munkát a családokkal, hogy tarthassa a megfelelő esetszámot,

amelyet az MNPIII pá,|yázati aÍrya9a megkívánt. A családfejlesztési munkacsoport

tevékenységén érezhető, hogy a pľojelctben lévő családok jól motiválhatóak voltak, hiszen

számos esetben kozbĄárásunkĺa rnegtörténtek a hátľalékok tĺĺľlesztése, amelyet a

YagyongazdáIkodó által megkiildött adatok is igazolnak. A családfejlesztők szorosan

együttmÍíkö dtek a JS Z SZGYK źital szerv ezett pr o gt amok vezetőive l'

Azonban a projekt peľÍnanens időbeli csúszása miatt, egyes esetekben jelentősen

megnehezedett a kollégák munkája. A projektrnenedzsment által meghatźrozott projekt

ütemezésének csúszása miatt a kollégák kézzelfogbató infoľmációk birtokának hiányában

sokszor kerÍiltek kellernetlen szituációba a munkájuk során. Ez egy éręzhető és fokozódó

problémát jelentett számunkĺa, hiszen a közös munka szigoru feltételekhez szabott és

csomagok által motivált volt. A családok ćL|ta| vźL||a|t kötelezettségek, az együttnrűködés

te!.esítését követően sokáig nem fudtunk jelentős eredményeket felmutatni számukľa, amely a

kezdetben jól kialakított kapcsolatot gyengítette és hitelességünk megingott. Azorrban a

jelentős késések után beindult a lakásfelújítások kivitelezése és megvalósíthatóvá váttak a

Családfejlesztési szolgáltatás motivációs csomagiai által nyújtott lehetőségek.

äÍt elĺTĺóndhätóJró

költsége cstikkent, többek k<izött az ajtó-ab|akok cseréjének kĺiszönhetően. Az elektľonlkai

eszkozĺik cseréje az tramszźmlán volt látványosan érzékelhető. A penészmentesítés során az

asztmás kiskoru gyermekek egészségügyi állapotán tudtunk némiképp könnyíteni. A
mozgássérült idős ügyfél éIetétakialakított WC -vel tetttik élhetőbbé.

Zárásképpen elmondható, hogy mind az 56 ügyfel részére biztosítottuk a projekt által céIul

kitllzott szebb és élhetőbb kĺirnyezetet. A váľosrészben és a keľületben még számos családnak

lenne szfüsége és igénye a pľojekt áItal nyujtott lehetőségekre'

Elmonđható, hogy eredményesen zárult a program. Mivel ez ęgy teljesen új szolgáltatási

modell a magyarországi szociźttris szféra gyakor|atźlban, így a munkatársaknak jóval nagyobb

kihívást és egyben onálló produktivitást is jelentett.
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MelIékIet

A ľésztvevő ügyfelek legmagasabb iskolai végzettsége

A legtobb ügyfél 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezk. Az 56 ügyfélből 28-nak 8

általános végzettsége vaĺ (50%o). Második leggyakoribb iskolai végzettség a középiskolai,

melybe beIetartozik a szakmunkásképzo (8f<i)' a szakközépiskola (8fó) és a gimnázium (1 fó).

Egy iigyféI rendelkezik egyetemi végzettségge|, ez a vizsgált létszźm Z%o-a.

1' őtbra: Aztigyfelek legmagasabb iskolai végzefrségének arźnya20Í5

2% t8%

El 8 á|t. kevesebb Bl 8 ált. E kiizépiskola ts egyetem

Forľás: Az MNPIII Családfejlesztési szolgä|tatás sajtĺ adatai

Az tiqvfelek eazdasáei stáfusza

Az iigyfelek kĺiľében, gazdasági státusz tekintętébęn a legnagyobb százalékban nyugdíjasok

--*épviseltetik:rľagukať387o=os-aránrryal-3kiket_az-a1<tiv-keľes.ők*övetne1c307o=os-aránnyal:
További jelentős szźaa|ékot tesz ki a rokkantryugdíjasok arěnya (18%). A pľojektben részt

vevő ĺigyfe|ek 70%o-a nem aktív kereső, amit a ktiltinböző kategóriák tisszessége tesz ki

(alkalmi kereső, inaktív kereső, regisztrált munkanélkĺili, nyugdíjas, rokkantnyugdíjas,

háztaĺttsb eti' egyéb).
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