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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság véleményezi

Embeľi Erőforrás Bĺzottságvéleményezi X
Hatźr o zati j av as|at a bizottság szźlmfu a:

Az Emberi Erőforrĺás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek aze|őter1esztés megtárgyalását.

Tĺsztelt Képvĺs elő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés tatalmának részletes ismeľtetése
Az egyeĺiő banasmódróI és az esélyegyenlőség előmozditźsańI sző|ő f003' évi CĐ(V. tör.
vény (Ebkrv.) érte|ĺnében a teleptilési önkoľmźnyzatok a hátľanyos heľyzeĺl' táľsadďmi cso-
poľtok életrninőségének javításźú szolgáLő helý esélyegyenlőségi programot kötelesek készí-
teni. Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefriĺľosi onkormĺínyzat (a továbbiakban: Önkor.
mźnyzat) Képviselő-testiilete a Helyi Esélyegyenlőségi Prograrýát (továbbiakban: řIEP) a
302120|3. (V[.17.) szÁmíhatźrozatával öt éwe fogadta el. Józsefráros vezetése szĺľnos in-
tézkedést tett a fogyatékos emberek tlĺľsadalmi esélyegyenlőségééľt az elmult évekbeą és

elkötelezte magźú amellett, hogy segítse és megkiinnyítse a fogyatékkal élő és megviĺltozott
munkaképességÍĺ emberek életét. Az onkormanyzat2016-bana,,Befogadó Magyaľ Telepiilés
Díjať, nyerte e|. Az elnúlt években hét foglalkoztatźsi és állĺĺskeresési progľamot tartottak a

fogyatékkď élők szĺĺnára az onkormźnyzat gazdaságitĺársaságai és piaci szereplők bevonĺĺsá-
val, amelynek kciszönhetően számos megváltozott munkaképességiĺ ember jutott munkiĺhoz.
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Az elfogađott HEP-ben rcigzített he|yzete|emz-esen alapuló Intézkedési tervben keľĹiltek meg.
hatfuozćsra a helyzetelemzés sorĺín feltáĺ problémfü kezelése érdekében sziikséges intézke-
dések. Az elfogadott Intézkedési terv jelen előterjesztés 1. szĺmú mellékletét képezi.

Az Önkormźnyzat Képviselő-testĺiletének Embeń Eľőfoľras Blzottsága a 28|20t6. (I['02.)
szźlmíhatározatźban úgy döntött hogy kezdeményezi a HEP, valamint Intézkedési tervének
felülvizsgálatát.

A HEP időaĺanyos megvalósulrása, illetve a meghatarozotthe|yzetelęmzés áttekintésre került,
a proglanrmal ĺĺsszefüggő intézkedések megvalósításáért felelős Józsefvaľos Köztlsségeiéft
Nonprofit Zrt. és a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont20|4.,f0|5.
évi beszámolói, valamint a Polgármesteľi Hivatal SzemélyĹigyi és Csaladtámogatási lrodájá-
nak tájékoztatźsa aLapján. A felülvizsgźiatban szeľeplő számadatok elsősorban az országos
TeľĹiletfejlesztési és TeľĹiletľendezési Információs rendszęréből kerültek feltĺjltésĺe.

A HEP Intézkedési tervében meghatźrozott, lejłírt hatáľidejii intézkedések végrehajtásáľa vo-
natkozó felĹilvizsgáIat az e|őteľjesztés f . szźmű mellékletét képezi.

Az elkészített felülvizsgálatot a Képviselő-testĺilet Embeľi Erőfonas Bizottsága f016. szep-

tember 07, napjźn tartott ülésén tźrgya|ta és a 1l5lf016. (DĹ07.) számú hatźrozatźlban úgy
döntött, javasolja a Képviselő-testĺiletnek, hogy a 2016, október havi rendes ülésén tárgyalja
meg és fogadja el a HEP Intézkedési tervének felülvizsgálatat érintő megáIlapítźtsaít és az
Intézkedési terv módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt t.artalommď.

A feltilvizs gá|t intézkedések az ellhęz kapcsolódó esélyegyenlőségi probléma és elérni kívĺĺnt
célok aza|ábbiak: .

l. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
- a regisńrált álláskeresők szĺĺmának folyamatos növekedése figyelhető meg, cé| az źi-

láskeresők szźtmźtnak csökkentése, munkahelyek teremtése,

- az alacsony végzettségu állráskeresők számanak növekedése, a munkaerő-piacon törté-

nő elhelyezkedést nehezíti az alacsony iskolai végzettség, mely kihatással van a család

egész életére, életkörĹilményeire, cél a legalább iskolai végzettség megszerzése, a kép-
zéselďtanfolyamok áIta| amunkaerő-piacon történő elhelyezkedés segítése.

2. Gyeľmekek esélyegyenlősége
- folyamatosan emelkedő tendenciát mutat a HH, HHI{, az RGYK és az SNI-s tanulók

szźlm1 a hátrányos helyzetiĺ gyermekek hátanyai a család egészét érinti, cél A hátrá-

nyos helyzetíĺ gyermekek és ęzáůta| családok szĺĺmrának csökkentése, segítése,
- a családok nehéz anyagi he|yzete, a nem megfelelő családmodell átadasa, a nevelés,

gondozás, törődés hiłányából adódó veszé|yeztetettség, elhanyagolas, cél a családok
segítése a szabadidő éľtékes eltĺiltése érdekében, vďamint a szabadidő eltöltéséhez
megfelelő helyszín biztosítłása,

- a kerĹiletben szegľegált/telepszenĺ lakókörnyezetben élő gyeľmekek szźtmźlta vonatko-
ző adatoknem állnak rendelkezésre, cél az ađatgyí4tés, az esetlegesen felmerülő prob-

léma megoldásrára vonatkozóan stratégia kidolgozása
3. Nők esélyegyenlősége

- a nők tű|zott leterheltsége miatt kiiltinböző programok szervezése, egyľe több csďád
esetében vállalnak a nők is munkát, ami ďapjan a nőknek többfęle teriileten kell meg-

felelnifü, a kerület zöldfelĺileteinek karbantartása, felújítasa, cél a nők szabadidős
programjainak segítése, atű|zott leterheltség miatti kikapcsolódás lehetőségénekbiz-
tosítása

4. Idősek esélyegyenlősége
- élethosszig tartó tanuliás lehetőségének biztosítása, cé| az idősek kdrében az a]<tiv

időskor segítése, tanuliás, fejlődés lehetőségének biztosítrásaigény szerint,
- az időskoruak köľében alacsony a szociális támogatĺĺst igénybe vevők száĺna, a szocíá-

lisan rászoruló időskoruak magasabb számban tĺiľténő tiímogatrĺsa.
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Az összeźilított fęltitvizsgáiat ęlőzetes véleményezés céljábol megkĺildésre keriilt a řIEP-ben
foglaltak végľehajt.ásrának ellenőľzése érdekében létrehozott FIEP Fórum taeiainak' a tagok
ńszér o| érkezeilt észevételek a dokumentumb an átv ezetésre keriiltek.

Tájékonztom a Tisztelt Képviselő-testiiletet, hogy a HEP Intézkedési tervében meghatarozott
r<ivid távú célok megvalósultat a hosszabb tavú célok esetében a megvalósulás folyamatos.
A fęltĺlvizsgáIattzľtallmazza a řIEP Intézkedési tervének javasolt módosításait, melynek meg-
valósítási hatarideje 2018.jrinius 30. A fehtźrt esélyegyenlőségi problémak kisebb vákortaĺe.
sokat eltekintve megegyezneka20|3. évben mĺáľ feltĺĺrtakkal, melyek az elmúlt években tett
intézkedések alapjĺán javuló tendenciát mutafoiak, azonban szfüséges a továbbiakban is ezen
intézkedéseket fenntartani, még intenzívebben kezelni. Uj beazonosított probléma a digitĺĺlis
írástudatlanok magas szźtma, mely a munkaerő-piacon történő elhelyezkedést nagyméľtékben
nehezíti,a felnőttoktatás, képzések szervezésével lehet csökkenteni. A megvalósítási határ-
időkĺe tekintettel javasoljuk, hogy a HEP és ahhoz kapcsolódó Intézkedési terv legközelebb
két év múlva, 2018. év második felében keľülj<in feliilvizsgálatra.

il. A beterjesztés indoka
A Szociális és Gyeľmekvédelmi Fóígazgatőság kíséri f,rgyelemmel és éľtékeli a Helyi Esély-
egyenlőségi Progľamok feliilvizsgźiatźi. A Képviselő-testiilet Emberi Erőfoľrrás Bizottsága
20|6. szeptembeľ 07. napjan tartott ülésén megüíľgyalta és a |15ĺ2016. (IX.07.).szźműI:m;tá.
rczatźlbarl.ilgy döntött, javasolja a Képvisďő-testĹiletnek, hogy a2016. október havi rendes
tilésén tarýya|jameg és fogadja el a ľIEP Intézkedési tęrvének feliilvizsgáIatát az előteľjeszés
męllékletében foglalt taľtalommal.

ilI. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés cé|jaaIIEP felülvizsgĺĺlaüĺnak elfogadása, a dĺintés pérungyifeďezetet nem igényel.

Iv. Jogszabályiköľnyezet
Az egyenlő bánrásmódró| és az esélyegyenlőség előmozdításźtő| szóló 2003. évi C)o(V. tör-
vény 31. $ (1) bekezdése kimondją hogy a kĺizség, a váľos és a főváros kerĹiletęinek önkoľ-
mźnyzatatjtévente öt évľe szóló helyi esélyegyenĺőségi progľamot fogad el.

A helyi esélyegyenlőségi progľam elkészítésére, feliĺlvizsgźtlatátra vonatkozó rész|etszabályo-
kat a törvény végrehajtiĺsi rendeletei
. a helý esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályaiľól és az esélyegyenlőségi men.
torokľól sző|ő 32|/2011. (xII.27.) Korm. rendelet,
- helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletęs szabźlyairől szóló 2l20If. (u.5.)
EMMI rendelet tartalmazzźlc

Kéremaza|ábbihatźtrozati javaslatelfogadĺását.

Határozztijavaslat

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmanpat Helyi Esélyegyen-
lőségi Progľam Intézkedési tervének felülvizsglílatźú, ahatźtrozatZ. számű mellékletében fog-
laltak alapján.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20|6. október 06.



2. elfogadja a Budapest Főviáros VIII. kerĺilet Józsefuaĺosi onkormĺányzat Helý Esélyegyen-
lőségi Program Intézkedési tervének módosítasát, ahatźrozat 3. szímú mellékletében foglalt
módosítĺísok szerinti taľtalommď.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 06.

3. Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefrarosi onkormĺĺnyzatHelyi Esélyegyenlőségi Pľog-
rumját és ahhoz kapcsolóđó lntézkedési tervet 2018. évben feltilvizsgálja.

Felelős: polgármester .

Hataridő: 2018. december 3l.

A diintés végľehajtásáúvégző szervezeti erység: Humanszolgáltatłĺsi Ügyosztály Humáŕ
kapcsolati Iroda.

tęmber27.

ľJ.'-A^E{-1/
Sántha Péterné
alpolgármester.

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rĺmán Edina

jegĺző
neyében és megbÍzásából: ĺ\

k rllWnŁą- 
dr. MésŹáľ Erika /a|jegyző /

//ufi



He|yi esé|yegyenlóségi Program Intézkedési Terve (HEP |T)

Intézkedés
sorszáma

|. A mélyszegénységben é|ók és a romá|ĺ esé|yeByen|ósége

A

Az intézkedés
címe, megnevezé.

se

A he|yzetelemzés
kôvetkeztetéseiben
fe|tárt esélyegyenló.
ségi prob|éma meg.

nevezése

B

1
Helyi foglalkozta-
tás| |ehetóségek
felkutatása

Lakosság é|etmi.
nóségének figye-
lemmel kĺsérése,
sz kség|et a|ap
szoIgá|tatások
megszervezése

a regisztrá|t á||áske.
resók számának
folyamatos näveke.
dése flgyeIhetó meg

2

Az intézkedésseI
e|érni kívánt cé|

A keri.i|et lakosságá.
nak a |akhatását
veszélyezteti a
IakásfenntartássaI
kapcso|atos kiadások
hátralékának feIhal.
mozÓdása, az adÓs-
sáB folyamatos
rjiraterme|ódése'

Á|láskeresók számá-
nak csôkkentése,
munkahelyek terem-
tése

A cé|kit zés ôssz.
hangja egyéb stra-
tégiai dokumentu.

mokkal

3
Felnóttoktatás,
képzések szerve.
zése

A2 a|acsony végzett-
ség á||áskeresók
számának n vekedé-
se, A munkaeró-
piacon tôrténć'
elheIyezkedést
nehezíti az a|acsony
isko|ai Végzettsé8,
me|y kihatással Van a

csa|ád egész é|etére,
é|etkôri.iIményére'

KÖzfoglaIkoztatási
terv, Szociá|is
SzoIgá|tatástervezé-
s| Koncepc|Ó, |fJtlsá-
gI KoncepciÓ

Tudatosabb é|etVite|,
sziikség|et szerinti
se8ítségny jtás

E

Az intézkedés tartaIma

kôzfoglaIkoztatás szerve-
zése, he|yi vá||aIkozások
támogatása

Szociá|is szolgá|ta-
tástervezési Kon-
cepciő

F

Lega|ább á|ta|ános
isko|ai végzettség
megszerzése, a kép-
zések/tanfoIyamok
á|ta| a munkaeró-
piacon tÖrténó e|he.
Iyezkedés segítése.

Az intézkedés
feIe|óse

É|etmÓd. háztartásveze.
tési programok szerve-
zése, e|órefizetós méró-
Órák számának nôve|ése

G

Az intézkedés
megvalÓsÍtásá.
nak határideje

Szoc|á|ls Szo|gá|ta-
tástervezés Kon.

Csa|ádtámogatá-
sl lroda

cepciÓ,
KoncepciÓ, Jőzsef-
város Gazdasági
Programja, Integrá|t

VárosfejIesztési
stratégia

n

Az intézkedés
eredményességét
méró indikátoĺ(ok)

lfjtisági

Csa|ádtámogatá.
si lroda

Felnóttoktatás, egyéb
képzések és tanfoIyamok
szervezése, ezekhez va|Ó

hozzáférés segítése

2ot4,Ĺz'3L

Az Intézkedés
megva|Ósításához
sziikséges erófor.

rások (humán,
pénzii8yl, techn|-

kail

I

KôzfogIaIkoztatot-
tak száma, egyéb
foglalkoztatottak
száma

l ' szíĺÍn
melléklet

2018.06.30

JÓzsefuárosi
Kóztisségi Házak

Az intézkedés eredmé-
nyeinek fenntarthatÓ-

sága

2013. évi kĺi|tség.
vetés, pá|yázat
Útlán

intézményi beszá-
molÓ, résztvevók
száma

tnkormányzati d ntés
aIapJán

2oL4.Ĺ2.3t

A JcsGYK ktj|tség.
Vetésében

képzéseken, fe|.
nóttoktatásban valÓ
résztvevók száma

intézkedések fo|yama.
tos fenntartása

Az intézmény
kłiItségvetésében

pályázat esetén a
projekt fenntartási
id6szaká|g,



||. A gyermekek esé|yegyenlósége

Korai/egyéni
feJ|esztés| |ehetó-
ségek bóvÍtése,
intézmények és a
csa|ád ktizÖtti
infoľmáciőáram-
|ás biztosítása

1

Folyamatosan emel-
kedó tendenciát
mutat a HH, HHH, az
RGYK és az sN|-s
tanu|Ók száma, A
hátrányos he|yzet
gyermekek hátrányai
a csa|ád egészét
érintik.

szabadIdós tevé-
kenységek bIztosĹ
tása, fej|esztó
tréningek szerve.
zése.

2

A hátrányos he|yzeto
gyermekek és ezá|ta|

családok számának
csôkkentése, segítése

A családok nehéz
anyagi helyzete, a

nem megfeleló
csa|ádmodeIl átadá-
sa, a neve|és, gondo.
zás, t ródés h|ányá-

bÓl adődő veszé|yez-
tetettség, eIhanyago-
|ás

Szoc|á||s Sro|gálta-
tástervezési Kon.
cepciő, |fj sági

KonceociÓ

3
Adat8y(ĺJtés,
beszámolÓ kérése

A csa|ádok segítése a
szabadldó értékes
e|tóltése érdekében,
valamint a szabadidó
e|tô|téséhez megfele-
|ó he|yszín biztosítása'

A keri,iletben
sze8regá|t/teIepszer
Ű |akktirnyezetben
é|ó gyermekek
számára vonatkoző
adatok nem á||nak

rendeIkezésre.

Egyéni fejlesztési |ehetó-
ségek megtalá|ása, a
je|zórendszer tagJai és a
csa|ádok kôzcitti infor-
máciőáram|ás jaVítása,

kapcsoIattartás.

|fjtjsági KoncepciÓ,
Szociá|is szol8á|ta-
tástervezés| Kon.
ceociÓ

' itl

Adat8yŰjtés, az

eset|egesen feImerii|ó
probléma megoIdásá-
Ía Vonatkozőan
stratégia kidoIgozása

JÓzsefuárosI
Csa|ádsegÍtó és
GyermekjÓléti
K zpont

tanácsadás a család
szabadidós tevékenysé-
ge|nek e|t.i|tésére,
helyszĺn b|ztosÍtása,

fej|esztó tréningek
szervezése

!!,' .i

Ifjĺisági Koncepciő,
Szoc|á||s Szo|gá|ta.
tástervezési Kon-

cepciÓ

20t4.12.31.

JÓzsefvárosi
csa|ádsegÍtó és
GyermekjÓlétI
Kôzpont

A je|zórendszer taBjaitÓ|,

a kerii|eti gyermekjő|éti
és 8yermekvéde|mi
intézménvek adatai-
nak/informáciőinak

sszesítése,feIdoIgozása

éves adatok, be-
számo|Ók

Az |ntézmény
kĺiItségvetésében

2015.06.30

HumánkapcsoIa-
ti lroda

részt vevćík száma,
beszámo|Ók

intézmények szakmai
programjába beép |ve

fenntarthatÓ, intézke.
dések folyamatos
fenntartása

pályázati forrás
esetén a projekt
megvalÓsĺtás
Idótartama

zot4.L2.3! beszámo|Ók gy jté.
se

a programok folyama-
tos fenntartása

nem reIeváns
az intézkedés folyama.
tos fenntartása
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||l' A nók esé|yegyen|ósége

1
Képzések szerve-
zése, á||ásbtirzék.

KimutathatÓan magas
a nói munkané|k |iség
aránya

z
Szabadidós
programok
szervezése

A nók tti|zott |eterhelt.
sége miatt k IcinbÖzó
programok szervezése,
egyre tÖbb csa|ád
esetében vá||aInak a

nók is munkát ami
a|apján a nóknek
tÖbbfé|e terti|eten ke||

megfelelnl k, a kerület
zrildfel letelnek kar-
bantartása, fel jítása a
zĺiIdfeIi.iIetek biztosĺtá.
sa miatt

A nók esé|yegyenló.
sége a munkaeró.
piacon, valamint a nó|

munkané|kÜ||ség
csôkkentése

Szociális szolgálta-
tástervezési Kon-
cepciÓ, KÖzfogIaIkoz.
tatási TerV

3
Adat8y jtés,
beszámo|Ó kérése

A nók szabadidós
programjainak segíté.
se,at lzottleterhelt-
ség mIatti k|kapcso.
|Ódás |ehetóségének
biztosítása

A csa|ádon belti|i
erćíszakra vonatkoző
adathiánV

Képzések bóvĺtése,
á|lásbôrze, informáciÓ.
áram|ás segÍtése

Szociális SzoIgálta-
tástervezési Kon.
cepciÓ |ntegrá|t
VárosfejIesztési
stratégia

Adatok bekérése után
a Iehetséges mego|-
dások feIkutatása

JÓzsefvárosI
KÖziisségl Házak

Képzések, szabadidćís
tevékenységek lehetó-
ségének fe|kutatása,
bemutatása, me8sŹerve-
zése

Szociá|is szo|gá|ta-
tástervezési Kon.
cepciÓ, |fjtisági
KoncepciÓ

2018.06.30

JÓzsefvárosI
Kiizcisség| Házak

résztvevók száma,
beszámolÓk

A ker |eti Rendórkäpi.
tányság és a je|zórend.
szer tatjainak beszámo.
|Ói alapján az adatok
feIdoIgozása

Az |ntézmény
kó|tségvetésében

2ot5,L2'3Ĺ

Humánkapcsolati
lroda

részt vevók száma

intézmény szakmai
programjába
beépĺtve, az Intéz.
kedés fo|yamatos
fenntaľtása

2013.
ségvetésben
forrás ta|álhatÓ,
pá|yázat| lehetó.
ség k|használása

2oĹ4,L2,3L

évI kiilt-

beszámo|ők

pá|yázat esetén a
proJekt megva|ősÍ-
tás Idószaka

nincs kôltségve-
tési vonzata

nem re|eváns

*{' 
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|V. Az idósek esé|veeven|ósége

Akt|Vitást megór.
zö programok,
képzések szerve-
zése

1

aktivitást és a fi.igget-

|enséget megóĺzó
programok-
szoIgá|tatások szerve-
zése, képzések igény
szerinti bóvítése,
tekintettel az egyed l

é|ćík magas számára

FogIaIkoztatás
bóvĺtési lehetó-
ségének feIkuta-
tása

2

Az idóskori eImagá.
nyosodás megakadá-
lyozása

A nyugdíjkorhatár
fokozatos eme|ése
kiivetkeztében a

munkaeró.piacon
tÖrténó megmaradás,
kikerĺilése esetén a
visszatérés se8ítése

Tanfolyamok,
képzések biztosĹ
tása

3

Idósiigyi straté8ia

A munkaeró-piacon
tÖrténó me8maradás
segĺtése

tnkormányzatI
segé|yezési
rendszer áttekin-
tése, igény sze.
rinti szo|gá|tatá.

sok kiaIakítása

Élethosszig tartÓ
tanu|ás |ehetóségének
bizto5ítása

4

Az idósek számára a

magány és egyed l|ét

eIkerĺi|ése érdekében
szabadidós progĺamok
szervezése, képzések.

Az idósek kłjrében az
aktív idóskor segíté-
se. tanu|ás, fejlódés
Iehetóségének bizto.
sÍtása igény szerint.

Az idóskor ak kÖrében
a|acsonY a szociá|is
támogatást igénybe
vevók száma

Idósiigyi stratégia

lszirÓzsa Gon.
dozÓ Szolgá|at

Képzésekró| a Iakosság

tájékoztatása, he|yi
munká|tatÓk feIkutatá-
S?, kedvezmények
biztosításának Iehetósé.
ge

Idósiigyi stratégia,
Szociá|is SzoIgálta.
tásten,éfési Kon.
cepciÓ

A szociá|isan rászoru-
|Ó idóskorrlak maga.
sabb számban tôrté-
nó támogatása

2016.06.30

Tanfo|yamok, képzések
szervezése, tájékoztatás
a tanu|ás| |ehetóségek.
ró|

Csa|ádtámogatási
lroda

Idósĺ.igyi stratégia

részWevók

Önkormányzati segé|ye-
zési rendszer áttekinté-
se, igény szerinti szo|gál.
tatások kiaIakítása

2018.06.30

JÓzsefvárosi
Kĺiziisség| Házak

intézmény kÖlt.
ségvetésében

beszámo|Ók' ada-
tol(

szakmai prog-
ramba beépítve,
pá|yázati forrás
esetén a projekt
megvaIosítás
idótartamáig

Csa|ádtámogatási
lroda

2015,12.31

pá|yázati forrás

részt vevók

2015.06.30

pá|yázat esetén
a projekt fenn-
tartás| idószaká.
lg

intézmény kł'|t-
ségvetésében

Támogatásban
részesii|ók száma

pályázat esetén
a projekt fenn-
tartásái8, szak.
mal programba
beépÍtve

kó|tségvetésben
nkormányzati

d ntés

*í.



V. A foEvatékka| élók esé|vesvenlóséee

L
Pályázat| |ehető.
ségek feIkutatása

z.

Védeťt munkahe.
|yek teremtése,
he|yi munká|tatÓk
számára kedvez.
mények biztosítá-
sa.

A kert!|et |ntézménye|
és ktja tJai akadá|y.
mentesÍtésének foIya.
matos megva|ősÍtása

védett munkahelvek
teremtÉse, he|yi vá||a|.

kozások számára
kedveznények biztosĹ
tása

Akadálymentes
kôz|ekedés és kôz-
szoIgá|tatások e|éré.
sének biztosĺtása

A megváltozott
munkaképesség
munkavá||a|Ók mun.
kaeró.piacon ttirténó
eIhelyezkedésének
segítése

I

Folyamatos akadá|y.
mentesítés, a pá|yázati

Iehetóségek feIkutatása

A megvá|tozott munka-
képesség munkaválIa-
|Ókat fog|a|koztatni
kívánÓ munká|tatők
felkutatása

VárosfejIesztésI
és Fóépítészeti
Ü8yosztály

HumánkapcsoIati
lroda

20t6.t2.3L beszámolÓk

2018,06.30

nIncs kĺiltségvetési
vonzata

beszámolÓ pá|yázati forrás

nem retevans

pá|yázat esetén
a projekt fenn-
tartásáig

,//(f;,í .r





f. szám(l me||éklet

Helyi Esélyegyenlőségi Program tntézkedési Tervének végrehajtásáró! szóló

felülvizsgálat
l. A mé|yszegénységben é|ők és a romák esélyegyen|ősége

1.

2013 évben a Helyi Esé|yegyen|őségi Program helyzete!emzésének készítésekor munkané|kü-

|iekke| kapcso|atos adatok 2008 év óta emelkedő tendenciát mutattak. A munkané|kü|iségi

mutató tartóssá vá|t, a tartós 180 napot megha|adó munkané|kü|iek száma is jelentős vo|t.

Az a|ábbi táb|ázatokbó| megál|apítható, hogy ez a tendencia a fo14 évtő| kezdődően nem

fo|ytatódott tovább, a nyi|vántartott ál|áskeresők száma csökkent, lassan eléri a gazdasági

vá|ság előtti időszak számait'

Hátrányos helyzetűek fog|a Ikoztatásá nak e|ősegítése

A hátrányos he|yzetű munkané|kriliek és inaktívak fogla|koztathatóságának javítását, a nyílt

munkaerőpiacra va|ó be-, i|letve visszasegítését támogatta a TÁMOP-1..1..T-LL/L kódszámú

,,A hátrányos he|yzetűek foglaIkoztathatóságának javítása (DecentraIizá|t programok a kon-

vergencia régiókban)című kieme|t projekt. A projekt időtartama: 2011-.05.01-2015.1.0.31.

A munkaerő-piaci hátrányok és a kirekesztődés kockázata fokozottabban érint egyes csopor-

tokat. Külĺinĺjsen hátrányos he|yzetben vannak, így a projekt cé|csoportjait képezték:

. az alacsony iskoIai végzettségűek,

o 25 év a|atti és pá|yakezdő fiata|ok,

. az 50 év fe|ettiek,

o GYES-ről, GYED-rő|, GYET-rő|, és ápo|ási díjró|visszatérők,
o fo8|aIkoztatást he|yettesítő támogatásban részesü|ők,

,'L'

,4C

a,.'(
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Az intézkedés címe, megnevezése H e |yi fog| a l koztatási !eh etőségek fel kutatása

A he|yzete|emzés következtetéseiben fe|tárt

esé|yegyenlőségi probléma megnevezése

A regisztrált á|láskeresők számának folyama-

tos növekedése figyeIhető meg

Az intézkedésse| e|érni kívánt cél Ál|áskeresők számának csökkentése, mun-

kahelyek teremtése

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal

Közfoglalkoztatási terv, Szociális SzoIgá|ta-

tástervezési Koncepció, lfjúsági Koncepció

Az intézkedés tartalma KcizfoglaIkoztatás szervezése, he|yi vá|laIko-

zások támogatása

Az intézkedés feIe|őse Családtámogatási Iroda

Az intézkedés megvalósításának határideje 20L4.L2.3L.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Közfogl a I koztatotta k száma, egyé b fo gl a l koz-

tatottak száma

Az intézkedés megva|ósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

2oL3. évi költségvetés, pályázat útján

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

onkormányzati döntés aIapján



. a tartós munkanélkü|iségge| veszé|yeztetettek.

A munkájukat vesztett emberek újbó|i elhe|yezkedésének támogatása, az álláskeresési idő

Ierövidítése megakadá|vozza a munka vi|ágávaI va|ó kapcso|at leépülését, a megszerzett

munkatapaszta|at és gyakorlat e|évü|ését, az á|láskereső kényszerű aIkalmazkodását a mun-

kané|krili léthez. A projektben va!ó részvétel cisztönzést adott új, a munkaerőpiacon jó| hasz-

nosítható ismeretek megszerzésére, azłz a fog|alkoztathatóság javítására. A projekt a hátrá-

nyos he|yzetű cé|csoportokra irányuló, cé|zott komp|ex munkaerő-piaci program révén segĹ

tette e|ő a nyí|t munkaerő-piaci elhe|yezkedést, hozzájárulva ezze| a foglaIkoztatás n<jvelésé-

re és a munkanélkü|iek számának cstikkentésére irányu|ó kormányzati célkitűzések e|érésé-

hez. A projekt a munkané|kü|iek és inaktív személyek fog|a|koztatását e|ősegítő aktív munka-

erő-piaci politikákon be|ü! kiemelt fontosságú, az aktív munkaerő-piaci eszközök megerősíté-

sére irányuló szakpolitikai intézkedések egyik központi eIemét képezte.

A projekt eredményeirő| országos adatok á||nak rende|kezésre:

Alacsony iskolai végzettségűek

FiataIok, pályakezdők

GYES/GYE D l GY ET.r ő|, ápolási d íj ról visszatérők

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesĹilők

Ta rtós m u n ka nél kĹit i séggel veszélyeztetettek

A programba bevont szemé|yek

száma

A programba bevont személyek közül

roma nemzetiségűek száma

Képzésben résztvevők száma

J'ť
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Képzést sikeresen befejezők száma Eredmény 6t L25 66770

Programot sikeresen befejezők száma Eredmény 118 523 120775

A program befejezését követő 180.

napon foglalkoztatott
Hatás 43 089 47 07Ĺ

Az onkormányzat komp|ex, a hátrányos helyzetűeket segítő programja a Magdo|na Negyed

szociális városrehabi|itáclós Program volt (MNP!|| - azonosító szám: KMOP-S.]..L/B-I}-k-

zoL}-ooot), me|y 20130.3.01. és 2015.10.31. közcltt zajlott, és a kerület egyik |eghátrányo-

sabb he|yzetű térségében valósította meg szerteágazó projektjeit. A képzési és fogla!koztatá-

si programok kĺizcitt az á||áskeresők o|yan speciális csoportjainak is kíná|t kü!ön programokat,

mint a munkanélktili nők, diákok, pá|yakezdők, megváltozott munkaképességűek, segítséget

kaptak az iskolai bei|leszkedési prob|émáva| küzdő gyerekek éppen úgy, mint a megfe|elő

isko|ai végzettségge|, szakképzettséggel nem rendelkező felnőttek. Az MNPIlI kri|önböző szo-

ciá|is, bűnmege|őzési és közosségfej|esztési programjai pedig az itt élő hátrányos he|yzetű

gyermekek, fiata|ok, csa|ádok számára kíná|t szabadidős |ehetőségeket, szociális segítség-

nyújtást, tehetséggond ozást.

Az intézkedés végrehajtása :

a.) Vá||aIkozások támogatása

A H13 Diák és VálIaIkozásfejlesztési Központ 2013-as megnyitása óta vá||aIkozói inkubációs

központként infrastruktúrával, szakmai programokkal és mentorálássa! segíti a fiatalokat

válIalkozásuk elindításában; a pályakezdőket pedig abban, hogy öngondoskodóvá váljanak.

A program keretében a Józsefuárosi tnkormányzat kedvezményes áron munkaá|lomást,

infrastruktúrát és tanácsadást biztosít a Horánszky utcai H13 Diák és Vá||alkozásfej|esztési

Ktizpontba bekö|töző vá|la|kozásoknak. Az onkormányzat kedvező bérleti díj e|lenében

üz|ethelyiséget is rende|kezésére bocsát a programban résztvevőknek, hogy vál|aIkozásuk

Józsefuárosban műkĺjdjön tovább. 2015 novemberében a H13 Diák és Vá||alkozásfej|eszté-

si Ktizpontban szervezték meg az e|ső magyar startup börzét, amelyen 14kezdő vá!|alkozás

keresett marketingest, énékesítési és gazdasági vezetőt. Szintén a munkanélkü|iek segíté-

se érdekében 20].5-ben két alka|ommaI tartottak tréninget o|yan munkanélkü|iek számára,

akik ál|áskeresők vá|laIkozóvá válását e|ősegítő támogatásra kívántak pályázni.

b.) Gazdasági é|et támogatása

A Budapest Józsefuárosi önkormányzat és a Budapest Főváros Kĺizgyű|ése á|tal létrehozott

Budapesti Vá|laIkozásfej|esztési Közalapítvány 2015 decemberében egytittműködési megál-

lapodást kötött, me|ynek célja, hogy az egytittműkcidés nyomán versenyképesebb, hatéko-

nyabb, tudáson és innováción a|apu|ó gazdasági é|et fej|ődjön ki Józsefuárosban. Az együtt-

működés keretében az onkormányzat vá|lalta, hogy támogatja a Közalapítvány cé|hoz kötött

,í
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pénzeszköz-átadás koncepcióját, ame|y a Koza|apítvány á|tal |étrehozandó és keze|t ,,JőzseÍ-
városi Kamattámogatási Alap,,, valamint a 2oL6. évre vonatkozó Józsefuárosi Kamattámoga-

tási Program működtetésének támogatására irányu|. A vá||a|ás része továbbá, hogy a kertileti

köztartozásmentes, józsefuárosi székhellye| rendeIkező fiatal, mikro- és női

mikrovál|a|kozások műkodésének e|ősegítése érdekében, a kerÜleti vál|a|kozás-fej|esztési

stratégia részeként, a 2oL6 évre vonatkozó Józsefuárosi Kamattámogatási Program megva|ó-

sítása cé|jából a Köza|apítvány részére bruttó 15.000.000,- Ft keretösszeget biztosít célhoz

kötött támogatás formájában.

c.) Fogyatékos-barát munkahe|y támogatása

A Fogadj orökbe Egy Macit A|apítványt 201.2-ben alapították, a|apítója Torőcsik Mari a Nem-

zet Színésze. Az A|apítvány fotf óta azon do|gozik, hogy a megvá|tozott munkaképességűek

számára |étrehozzon egy védett, fogyatékos-barát munkahe|yet tekintettel arra, hogy ha-

zánkban a|acsony a megváltozott munkaképességűek fog|a|koztatási aránya. Az A|apítvány

2oL4. év novemberében egy szakmai anyagot nyújtott be a Fővárosi Közgyű|ésnek annak

érdekében, hogy a bezárt, 1935-ben épü|t Vörösmarty mozit (Budapest., V|l|., Ü|lői út 2-4.) a

Fogadj orökbe Egy Macit A|apítvány üzeme|tethesse tovább, mint fogyatékos-barát munka-

helyet. A Fővárosi Kcizgyű|és f33/2oL5. (||.25.) sz' határozatában dcĺntött arról, hogy a tővá-

rosi onkormányzat tu|ajdonát képező Budapest V|||. kerü|et, Ül|ői út 2-4. sz. a|atti

36748/2/^/3hrsz.-ú,6].6 m2 alapterü|etű, nem |akás cé|jára szo|gáló he|yiségcsoportot köz-

feladat e|látásban va|ó kcjzreműkcidés céljából ingyenesen a Fogadj orökbe Egy Macit Alapít-

vány részére haszná|atba adja.

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|ete foLs. október ff. napján tartott
ülésén úgy döntött, hogy dr. Kocsis Máté po|gármesteri saját keret előirányzatának terhére

támogatja a Fogadj orökbe Egy Macit A|apítványt ĺL26 Budapest, Nárcisz u' r2/^.)

5.000.000,- Ft összegben a Vörösmarty mozi felújítása és fej|esztése érdekében, a mozi to-

vábbi 3 mi|lió forintta| történő támogatásáró| a képvise|ő-testr.i|et 2oL6. ápri|is 7-én döntött.

A mozite|jes fe|újítása során je|entős beruházás keretében új vetítéstechnika, hangrendszer,

gépészeti rendszer (fűtés, |égcsere, légbefúvás, vizesblokk), vil|amos energia e|látás kerül

kiépítésre; ezze| párhuzamosan speciá|is kávézót és egy speciá|is pékséget a|akítanak ki az

ingatlanon belÜ|, további |ehetőséget biztosítva a fogyatékka| é|ők munkahe|yteremtéséhez.

Cé|juk, hogy a Vörösmarty mozi - a filmvetítések mel|ett - a|ka|mas |egyen minden o|yan

je|legű ku|turális tevékenység |ebonyolítására, ame|y a fogyatékkal é|ők vi|ágára jel|emző,

je|entsen ez zenei e|őadást, képzőművészeti bemutatkozást, kiál|ítást, művészeti tevékeny-

séget. A beruházássaI megva|ósu|ó ljjszerű koncepcióva| a Vörösmarty mozi az egyet|en

olyan hazai közösségi és kulturá|is térré vá|ik, ame|y koncentráltan, egy épü|eten be|ü| a leg-

szélesebb kultúra közvetítését szo|gá|ja, mint fogyatékos-barát munkahely'

Nem Adom FelAlapítvány
201.6 januárjában megnyitott a fogyatékkal é|ők á|ta| műkcjdtetett nem Adom Fel Cafe&Bar a

Magdolna utcában, f4fogyatékka| é|ő munkavá||alónak kíná| |ehetőséget arra, hogy munka-

J'.J
,{

4b



i

:

i

tapasztalatot szerezzenek, új képességekre tegyenek szert és kapcso|atot építsenek ki a

többségi társada|ommal. A kávézóban kerekes székes, látássérti|t, hal|ássérült, autizmussal

é|ő és énelmiIeg akadá|yozott fiataIok dolgoznak

Megváltozott munkaképességűek foglal koztatása

Budapest Főváros VlIl. kerü!et Józsefuárosi onkormányzatának Képvise|ő-testü|ete

425/2oL3. (Xl.20.) sz. határozatával vá|la|ta, hogy a Po|gármesteri Hivata!nál fog|alkoztatott

megvá|tozott munkaképességű munkaválIaIók |étszámán felül lehetőséget biztosít még lega-

|ább két megváltozott munkaképességű munkavá|Ia|ó fog|a!koztatására elősegítve e szemé-

|yek nyí|t munkaerőpiaci integrációját.

A Po|gármesteri Hivata|nál a döntés időpontjában nem volt megvá|tozott munkaképességű

munkavá|la|ó.2ot4 októberében a Hivata| sikerrel pá|yázott a lÁvtop-t.L.L-LL/I,,Megvál-
tozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és fog|alkoztatásának segítése,, című

kieme|t projektben nyújtott támogatásra, 5 fő megvá|tozott munkaképességű személy ese-

tében kerü|t sor támogatási szerződés aláírására. A támogatás Iehetőségét Nemzeti RehabiIi-

tációs és Szociális Hivatal (továbbiakban NRSZH) meghosszabbította, így a kezdetben 2015.

március végéig tartó program, 2015. augusztus 31.-ig tartott. A fogla|koztatottak közü| 1 fő

márciusig, 1fő júniusig és 3 fő augusztus végéig á|lt a Hivatal alka|mazásában. A programban

va|ó részvéte| során szoros együttműködés a]aku|t ki a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Hivatal munkatársaival, akik mind a Hivatal, mind az á|!áskeresők részére magas szintű szak-

mai és emberi támogatást nyújtanak. Lehetőségek szerint, egy újabb program megindítása

esetén a Hivata| ismét részt kíván venni a megvá|tozott munkaképességűek fogla|koztatásá-

nak elősegítésében.,, (Jegyzői beszómoló a Józsefvórosi Polgórmesteri Hivatal 2075. évitevé-
kenységéről)

d.) Ál|ásbtĺrze és karrierpiac

A program cé|ja, hogy az ál|áskeresőket minél több információhoz juttassa, ame|y segítségé-

ve| képessé válik újra a munkaerő piackereső tagjává vá|ni. Az á||ásbörze a|ka|om arra, hogy

az ál|áskereső az ál|áskeresés |egnehezebb |épcsőfokait átugorva rögtön szemtő! szemben

elbeszélgessen |eendő munká|tatójával. Az ál|ásbörze programja a Magdo|na Negyed Prog-

ram Il. keretein be|ü| indult e| (2008-zoLo), és a Magdolna Negyed Program lIl.ban (2013-

2oL5) is fo|ytatódott. A program folyamatos működésének finanszírozását a Józsefuárosi

tnkormányzat biztosltja. A programot a Kesztyűgyár Kcjzösségi Házban a Budapest Józsefuá-

rosi onkormányzata á|taI a|apított Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. a Budapest Fővá-

ros Kormányhivata|a V|l|. kerületi Hivatala Fog|aIkoztatási osztályával kcjzösen va|ósítja meg

melyen az á||áskeresők szemé|yesen tudnak a munká|tatóVa|ta|álkozni és pá|yázni a munka-

adók á|ta! kínált pozíciókra. A program évente 2 a|ka|ommal valósu| meg. A rendezvényeken

a nagy számban megje|enő munká|tatók me|lett a résztvevőknek lehetőségük van önéletrajz-

írásra, i]|etve annak kinyomtatására, így a szemé|yesen megje|ent munká|tatókná| azonna|

pá|yázhatnak. A börzén ingyenes grafo|ógiai tanácsadáson is részt vehetnek a |átogatók, a

tanácsadók a munkavá|lalás dilemmáiban segítettek írásvizsgá|ataikka|. A rendezvény után
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minden esetben munkáltatói fórum megrendezésére is sor kerü|, aho| a munká|tatók szak-

mai kérdésekben értekeznek.

2ot3. évben a tavaszi á|lásbcirze és karrierpiac rendezvényen a látogatók száma több, mint

600 fő vo|t. A |eadott kérdőívek a|apján 96 fő ta|á|t á|lást az adott napon. A rendezvényen 51

kiállító több mint 1.000 á||ás|ehetőséget aján|ott a megjelentek számára. A munká|tatók tájé-

koztatása a|apján 788 fővel fo|ytattak fe|véte|i beszélgetéseket és 168 főve| kívánnak további

tárgya|ásokat fo|ytatni. 2013. évben az őszi rendezvényen 41 munká|tató és civil szervezet
je|ent meg, 53 munkakörben, több mint 700 á||áslehetőséget kínálva a látogatóknak. A ren-

dezvényen közeI 600 á||áskereső je|ent meg. A diplomás á||áskeresők és az érettségivel ren-

de|kezők aránya kiemelkedő vo|t' A borzérő| szóló kérdőívet több mint 200 fő adta |e, mely-

bő| 57 fő jelezte e|he|yezkedését. A munkáltatók visszaje|zése alapján e|égedettek vo|tak a

rendezvénnye|, a megjelent ál|áskeresők magas végzettségge| és szé|eskcjrű ismeretekke|

rendeIkeztek, így tobbféle munkakör betö|tése sikerü|t.

20L4. évben a tavaszi ál|ásbörze és karrierpiac rendezvényen 66 munkáltató és civiI szervezet

je|ent meg, a munká|tatók 1.651. ál|ás|ehetőséget kíná|tak az érdeklődőknek. Az őszi rendez-

vényen 46 munkáItató és civil szervezet je|ent meg, a munkáltatók köze| 1500 á|!áslehetősé-

get kínáltak az érdek|ődőknek. Az á||ásbörzén külön karrier terem á!|t a |átogatók rende|ke-

zésére, ahoI grafológiai tanácsadás segítette az ál|áskeresőket.

2oL5. évben az á|lásbörze egy a|kalomma|, tavasszal került megrendezésre, aho| 66 munká|-

tató és civi| szervezet jelent meg, 1651 ál|ás|ehetőséget kíná|tak az érdeklődőknek' Az Üres

á!|áshelyek megpá|yázása me||ett, több civiI szervezet érkezett a rendezvényre, akik szolgá|-

tatásaikkal segítették az á||áskeresőket. Ál|áskeresési tréningen is részt vehettek az á||áske-

resők, ahoI leginkább a fe|véte|i elbeszé|getésre készü|hettek fel a résztvevők. A frissen szer-

zett tudásukat az ál|ásbörzén megje|ent munkáltatókná| próbára is tehették. A programon

kĺirülbe|ü| 2oo főjelent meg.

e) Á|láskeresési Információs Nap

Rz Á||áskeresési |nformációs Nap 201-5. március 27-én kerti|t megrendezésre a Kesztyűgyár

Közösségi Házban, Budapest Főváros KormányhivataI Munkaügyi Központ Baross utcai kiren-

deltségéve! közĺis szervezésben. A program céljai között szerepelt, hogy az á|láskeresők köz-

vet|enül az á|lást kíná|ó munká|tatóval kerü|jenek kapcso|atba és rcigton egy személyes talá|-

kozó keretében ismerhessék meg egymást, ami záloga lehet egy jövőbeni munkakapcso|at

megteremtésének. 15 munká|tató je|ent meg a rendezvényen és körülbe|ü| 100 á||áskereső.

A minibcjrzének az vo|t az e|őnye, hogy mive| kevesebb munká|tató je|ent meg, így az érdek-

|ődő á||áskeresőknek több alka|muk és esé|yük van megta|álni a megfe|e|ő ál|ást, i|letve hosz-

szabb ideig beszélgethetnek a megjelentekke|, ami mindenképpen bővítheti tudásukat, ta-

pasztaIatukat az adott, feIkíná|t á|lássaI kapcsolatban.
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f) Ál|áskeresési technikák tréning, á|láskereső klub

A Józsefuárosi Szociális Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Kcizpont által nyújtott szolgáltatások a

Magdo|na Negyed Program l||. keretein belüI á|láskeresési technikák tréning, va|amint az

á|láskereső k|ub, a program a |ejártát követően intézményi szervezésben a JSzSzGyK

Családsegítő Kozpontjában továbbra is működik.
Az á|láskereső k|ub 2oL4,2015 évben havonta 8-9 aIka|ommaI kerü!t megrendezésre, át|ago-

san 16 fő je|ent meg a fogla|kozásokon, havonta osszesen átlagban 126 esetben nyújtottak

segítséget a ko|légák. A megjelentek iskolai végzettségtik szerint az általános isko|a 8 osztá-

lyát befejezettek 87,9%-ban, a gimnáziumi érettségive| rendelkezők 8,3%o-ban, míg a fe|sőfo-

kú végzettségűek 2,7%o-ban képviseltették magukat. Kor szerinti megoszIás tekintetében a 35

év alattiak 3,4%o-ban,35 és 50 év kozĺittiek87,7%-ban, 50 és 62 év közöttiek 7,9%o-ban, míg a

62. életévüket betö|töttek l%-ban vettek részt a fog|aIkozásokon.

ÁIláskeresési Technikák Tréning: A Magdolna Negyed Program lIl. keretei között 2oL4 szep-

tember végén indu|t a munkaerőpiaci visszai||eszkedést is e|ősegítő tréning, melynek hely-

színe a Családsegítő Kĺizpont klubterme vo|t. A térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás

12 alka|ommal kerü|t megrendezésre, a programon résztvevők száma 27 fő vo|t. Az MNPl|l.

Program befejezését követően a Tréning a Családsegítő K<izpont szervezésében folytatódott

2015-ben is: 3 kurzusban, összesen 37 alka|ommal került megrendezésre, a programon

résztvevők száma 43 fő vo|t'

A JSzSzGyK fontosnak tartja, hogy az intézményben do|gozó közfog|a|koztatottak részére

biztosítsa az Ál|áskeresési Technikák Tréningen va|ó részvéte|t, amel|ye! hozzájáru|hat az

elsődIeges mun kaerőpiacon va|ó sikeres eIhelyezkedésü khĺiz.

A 2015. évben a JSzSzGyK-ná| kclzfoglalkoztatásban do|gozók közül 5 fő intézményi státuszra

került felvételre.

g) Munkára fe|készítő képzés

Az tnkormányzat és a Salva Vita A|apítvány (továbbiakban: A|apítvány) 2013. október 30.

napján határozott időtartamú (2013. október L4 - 2014. december 31..) együttműktidési

megá|Iapodást kötött az ,,Érte|mi sérü|t és autizmussal é|ő személyek bevonása közösségi

feladatokhoz kapcso|ódó munkaerő-piaci programokba,' című,TÁMoP t,4.L-LL/2-2oL2-ooL4

azonosító számú pá|yázat megvalósítása érdekében, a Munkára Fe|készítő Képzéssel kapcso-

|atos fe|adatok e||átására. Az A|apítvány a projekt során három Munkára Fe|készítő Képzést

szervezett, összesen 19 fő bevonásáva|, egy képzés LLóra e|méleti és 32 óra gyakor|ati rész-

bő| átlt. Az onkormányzat az á|tala működtetett és fenntartott Józsefuárosi Városüzemelte-

tési Szo|gálatnál 2 gyakor|ati helyszínt biztosított <isszesen 3 a|kalomma| 4 héten keresztí.i|,

heti 3*4 óra időtartamban, 2-3fő + kísérő részére.

A projekt résztvevői kertészeti, zö|dfe|ü|et-fenntartási munkákat végeztek, példáuI virágtilte-

tés, gyom|á|ás, |ombseprés, minkét fé| kölcsönösen jó tapaszta|atokró| tudott beszámo|ni, jó

viszonyt tudtak kiala kítan i.
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Az onkormányzat és az Esé|yt a Kibontakozásra - Ku|turális és Szociális A|apítvány (további-

akban: Alapítvány| 2ot4. március 11. napján egytittműködési megá|lapodást kötött a ,,Vá$
beIe,, Kcjzösségi feIadatokhoz kapcso|ódó munkaerő-piaci programok támogatása című L.4.L-

tL/f/2oLf/oo2l azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében. A józsefuárosi székhe-

|yű alapítvány a pályázaton nyert támogatásból a munkaerő-piaci szempontból hátrányos

helyzetű józsefuárosi á|láskeresők és inaktívak képzését és fog|a|koztatását biztosította. A
fogla|koztatás az A|apítványi Varroda |étrehozásával és üzeme|tetéséve| tcirtént. A projekt

időtartama a|att 24 fő vett részt á|talános, munkaerő-piaci integrációt e|ősegítő képzésen,

1l-en szereztek oKJ-s |akástexti|-készítő végzettséget és 14 főt foglaIkoztattak. A program-

ban az onkormányzat szakmai együttműködőként vett részt.

h) Közműve!ődési megá|lapodás

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (2008. május 06.)

A Társulat válIa!ta, hogy Tudatos oktatási, felnőttképzési stratégiáva|, munkaerő-piaci, pá|ya-

korrekciós célri képzései számának növe|ésével hozzájáruI a józsefuárosi po|gárok jobb fog-

laIkoztathatóságához, egyéni versenyképességük nĺiveléséhez' Részt Vesz a kulcskompeten-

ciák (idegen nye|-, informatikai ismeretek) minél szélesebb körű erősítésében, főképpen a
józsefuárosi fe|nőtt polgárok kĺirében. VálIa|ja a hátrányos helyzetűek fe|nőttképzését, külĺi-

n<lsen a demográfiai megkü|önböztetésbő| vagy é|ethe|yzetekből adódóan a társadaImi peri-

férián é|ők munkaerő-piaci reintegrációjának e|ősegítését a cé|csoportnak megfele|ő prog-

ramok kido|gozásáva|.

V||l. kerületben nyilvántartott ál|áskeresők száma és aránya, L5-64 év közötti |akóné-

Á!táskeresők aránya

9,Oyo

8,jyo

7,Oyo

6,lyo

5,Oyo

4,0yo

3,ĺyo

2,Oyo

t,lyo

o,oyo
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2008 2009 20LO 20LL 20L2 foL3 20L4 20L5

nyi!vántartott ál|áske-

resők

száma összesen

fő 2782 3426 3678 3526 34L8 2797 28f8 23fO

20 éves és fiatalabb
fő I 60 81 66 66 36 45 23

% o,3yo r,gyo 2,zyo L,g%o L,9%o L,3%o 115 t

fL-25 év
f(i 130 258 307 273 273 2L5 f33 L39

% 4,7%o 7,5%o 8,3yo 7,7%o 8% 7,7%o 8,2 6

26-30 év
fő 284 42L 4t6 408 327 zTL 277 202

% LO,fo/o L2,3%ó LI,3% Lt,6%0 9,6%0 7,5%o 9,8 8,7

31-35 év
fő 443 504 486 476 389 294 29t 20r
% L5,9% L4,7% 13,f% L3,5%o rL,4% LO,5% L0,3 8,7

36-40 év
Íő 378 428 503 466 439 336 342 277
o/o L3,6% L2,s%io t3,7% L3,2% L2,8o/o L2,Oo/o L2,L Lt,7

4L-45 év
tćj 372 468 47L 478 449 349 340 252

% L3,4% L3,7% 12,8% L3,6%0 13,L% t2,5% L2 10,9

46-50 év
fő 365 449 507 476 423 385 363 316
o/o L3,r% L3,t% t3,8% L3,5% t2,4o/o L3,8% L2,9 13,6

51-55 év
tő 434 520 553 s33 501 390 370 270

% L5,6% L5,2% 15,0% L5,L%O L4,7% L3,9% L3,L tL,6

56-60 év
Íő 348 290 331 324 531 501 477 386
o/o L2,5% 8,sYo 9,O%o 9,2%o L5,5o/o L7,9% L6,9 L6,6

61 év fe|ett
f(i 20 28 f3 26 20 80 90 260

% o,7yo 0,8%o o,6%0 o,7yo o,6yo 2,gyo 3,2 17,2

TEIR

Regisztrá lt m u n ka nélkti I iek szá m a korcsoport szeri nt

TEIR

i) Közfoglalkoztatás, diákmunka

A Józsefuárosi onkormányzat 1999 óta biztosít támogatást a közfog|a|koztatási programok

megva|ósításához a józsefuárosi ál|áskereső számára' Ennek köszönhetően az e|mú|t !7 év-

ben tĺibb ezer kerületi ál|áskereső juthatott 25 józsefuárosi intézmény közreműködésével

hosszabb-rövidebb ideig mun kaIehetőséghez.

A közfoglaIkoztatás egyfe|ől az aktíV korúak segé|yére jogosu|tak munka|ehetőséhez juttatá-

sát cé|ozza, másfelő| egyfajta munkaszocia|izációs terep, me|ynek segítségéVe| az évek óta

á||ás né|kül |évők visszaszokhatnak a munka vi|ágába. Ugyanakkor a közfog|a|koztatás mun-

ka|ehetőséget biztosít azon á||áskeresők számára is, akik iskolai végzettségükné|, é|etkoruk-

ná|, é|ethe|yzetüknélfogva kisebb esé||yel képesek e|he|yezkedni a nyí|t munkaerőpiacon. Az

álláskeresők iskolai végzettséghez mérten az intézmények többfé|e munkalehetőséget kíná|-

nak: irodai ügyviteli, kézbesítő, konyhai kisegítő, karbantartó, kerti munkás, intézménytakarĹ

tó, zenész, közterü|et-takarító, munkavezető, intézményi segédmunkás. A közfog|aIkoztatot-
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tak a kertilet számára rendkívü| értékes munkát végeznek: tevékeny részvételükke| nagyban

segítik a fogadóintézmények működésének zavartaIanságát, a közterületek, közparkok tiszta-

ságát, va|amint a Józsefuárosi Cigányzenekar rengeteget tesz a kerületi roma zenei kultúra

ápo|ásáért és népszerűsítéséén. A józsefuárosi intézmények fogadókészségének és toleran-

ciájának kĺiszcinhetően 1999 óta több száz jőzsefuárosi á|láskereső juthatott e|sőd|eges

munkaerőpiaci á||áshoz.

,,l őzsefvárosi cigá nyzeneka r,,

A roma zenei ku|túra ápolása céljábó|, és a korábbi évek népszerűségének kciszönhetően

2oL5. év márciusátó| Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. ad otthont a 60 fős Józsefuá-

rosi Cigányzenekarnak a közfog|alkoztatás keretein be|ü|. A Józsefuárosi Cigányzenekar rend-

szeresen fe||ép a Józsefuárosi Szociá|is Szo|gáltató és Gyermekjóléti Központ idősek klubjai-

ban, va|amint a kerü|et je|entősebb ünnepein, eseményein.,, (Jegyzői beszámoló a Józsefvá-

rosi Polgórmesteri Hivatal 2075. évi tevékenységéről)

Nyáridiákmunka
A képvise|ő-testü|et döntése alapján a Polgármesteri Hivata|, a Józsefuárosi Egyesített Bö|-

csődék valamint a Józsefuárosi Szociális Szo|gáltató és Gyermekjó!éti Központ 2oL3. nyarátó|

vesz részt a Nemzetgazdasági Minisztérium ,,Nyári diákmunka elősegítése,, elnevezésű

munkaerőpiaci programjában' Az intézményeknél az irodai adminisztrációs feladatokon tú|,

kézbesítési fe|adatokka|, környezettanu|mány készítésében va|ó részvéte|le|, informatikai

feIadatok e||átásávaI szociá|is segítő tevékenység, ételosztás, irodai adminisztratív feIadatok,

gyermekvéde|mi fe|adatok el|átásávaI foglalkozhattak a diákok, vagy idősek mellett szociá|is

segítő tevékenységet, éteIosztási gyermekvédeImi, fe|adatokat Iáthattak e!'

A program keretében az önkormányzatok és az önkormányzat fenntartásában áI|ó, alapfe|a-

dat e||átását szo|gá|ó intézmények két hónapig tartó időtartamra nappali tagozatos tanu|ói

jogviszonyban |évő fiata|okat foglaIkoztathattak munkaviszony keretében, te|jes vagy rész-

m un kaidőben, bérköltség támogatással.

A programindítás célja a Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a|apján, hogy az inak-

tív fiata|ok száma ne növekedjen tovább. A program ennek megfele|ően - prevenciós je|leg-

ge| -, már diákkorban e|ő kívánja segíteni a fiata|ok munkához jutását és ezzel a korai mun-

katapasztaIat me||ett a jövede|emszerzés |ehetőségét is. A munka révén szerzett korai siker-

é|mény elősegíti a későbbi munkaszociaIizációs fo|yamatot is.A program ezen fe|ü! biztosítani

kívánja az önkormányzatoknál és a 100 %o-ban önkormányzatifenntartású a|apfeladat e||átá-

sát szo|gá|ó intézményekben a nyári szabadságo|ási időszakban je|entkező kisegítő munka-

erőigények kie|égítését is.

A program cé|csoportjába azok a fiata|ok tartoztak, akik:

- nappalitagozaton tanuló diákok,

- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évné|, de a program befejezésekor sem

tö|totték még be a 25. é|etévüket,

- fog|aIkoztatásra irányu|ó, vagy vá|laIkozásijogviszonnyaI nem rendeIkeznek.
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,,A programban résztvevő diákok értékteremtő munkát végeztek, a szervezeti egységek és

intézmények visszaje|zései szerint tevékenységükre szükség volt, nagy segítséget jelentett a

je|en|étük, kiemelten nagy szereptik volt a megncivekedett adminisztrációs terhek átvá|laIá-

sában.,, (Jegyzői beszámoló a Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal 201.5. évitevékenységéről)

A Po|gármesteri Hivatalná| két esetben is e!őfordult, hogy a korábban diákmunka keretében

fog|alkoztatott fiatal később a HivataI kinevezett köztisztvise!őjeként folytathatta a munkát a

közigazgatásban.

20L3.
(Po|gármesteri Hivatal Szemé|yügyi Iroda adatai)

Közfog!aIkoztatás

Osszesen: 507 234 273 84 423

Reintesrá lt közfogla| koztatottak (fő) 22
Ki'zföglä| kożtätášban réśztvéýő'o'''n"u1',:!

30

20L4.
(Po|gármesteri HivataI Személyügyi Iroda adatai)

Közfog|alkoztatás

# Intézmény' 0

L Budapest Esé|v Nonprofit Kft. ,2r3::: i97il TT6 7 206

2 JóHír Kft. :,:i.,5;:'::,,
iis:iiiiri ll'0li 0 5

3 Józsefuá rosi Csa |ádsegítő SzoIgá |at t't1.',6:::::t) iii15
iii]]]í ]jji 0 6

4 Józsefu á rosi Eeészséeüsvi Szo|gálat : .ża' " fi4 liirii16 0 fo
5 Józsefu á rosi Egyesített Bö|csődék 1r:[$rr' t4 iiiir4 2 t6
6 Józsefuárosi Intézményműködtető K<izpont 13 lilii'i 7 !7
7 Józsefuárosi Közössési Házak Nonprofit Kft. 50, 7 rine 5 45

8 lózsefu á rosi Pa rko|ás-Üzeme|tetési Szo|sá |at ,,'9 x iii.liS 0 9

9 Józsefuárosi Po|sármesteri HivataI
.'...'ít6.,...'

60 I156 59 57

10 Józsefu á rosi Vá rosüzeme|tetési Szo|gá|at 34 1 .9 i.r2,5 2 32

TL őszir ózsa Go ndozó Szo |eá lat |I?'' 9., i,r;:,3,r::: z 10

#
lntézńény s.k

0

1 Gverek-Viráe ivoda ,4 4, ;,rO::i, 0 4

2 Hétszínvirág ovoda I !. 0 0 L

3 JóHír Kft. ii:,iiS2 X'L.':' 47 0 5f
4 Józsefvárosi Esészsésüevi Szo|sá |at 2t L7. 4 0 27

5 Józsefuá rosi Egyesített Bölcsődé k 32 22 10 2 30

6 Józsefuárosi Intézményműködtető Központ 4t 27 t4 10 31

7 Józsefuárosi Köztĺsségi Házak Nonprofit Kft. 93 33
',, 
60 9 84

8 Józsefuárosi Po|gármesteri HĺvataI .;9V 5o 47 59 38



9
Józsefuá rosi Szociá |is Szo|gá |tató és Gyermekjó|éti
Közoont ,'',52

u2',:.:
:,.iJ.:::i 'l,j..10'

T7 35

10 Józsefu á rosi Vá rosüzeme|tetési SzoIgá |at ',ÍÄpI:;, ĺłp3'; 10"8 6 195

L7 Katica óvoda :)t)^:.
.łł:::o.

0 4
12 Kincskereső óvoda íl ,,L 0 0 t
13 Koszorú óvoda 3. l;;:ĺ::|B 0 3

L4 Mesepalota óvoda ,',,'4 :o 0 4

15 Napraforgó ovoda ;,:,::2i 2 .Q.:::, 0 2

16 Napsuqár óvoda L 0 0 T

L7 Pitvpang óvoda 3l 3 0 0 3

18 Szivárvánv óvoda 2 2 0 0 2

19 Várunk Rád óvoda Ĺ.iii 7 l,i:,0 0 1,

Osszesen: 615 32L 294 L03 5L2

Reintegrált közfog|alkoztatottak (fő) | 22

Közfogla|koztatásban. réśżwévő]ŕomä'żéńészek (fő) | 69

Diákmunka

lntézmény
Ossz.

Fő

Józsefuárosi lntézménvműködtető Központ 4

Józsefuárosi Po|gármesteri HivataI f3
Józsefuárosi Szociá|is Szo|eá|tató és Gvi. Központ 7

Józsefuá rosi Vá rosüzeme|tetésĺ Szo|sá |at 6

2015.
(Po|gármesteri HivataI Szemé|yügyi Iroda adatai)

KözfogIaIkoztatás

\,. \.i.Ą yí

2t

}#ťł ] i

.sz,ĺ:l
';r.i!!i?r:,1i1

0

Józsefu áros Közösségeiért No n p rofit zrt. ,);$:.: t7tr1 L2 88

Józsefvárosi Egészségügyi SzoIgá!at z L LL

Józsefuárosi Egyesített Bĺilcsődék ::)::t.::)CI .':,.,Ĺ8,..,: 0 29

Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal '38 31 56 13

Józsefuárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjólé-

ti Központ
,38,1 8' L7 29

JvszlnKĺJGKzrt. ,tr61

4!7,

;:ł8!.5ł'.,

lfltfj
10

96

151

32LOsszesen

Rei ňtétrá lt' közfogla l koztatottá k ('fő) 58

Közfotla|koztatáśban résztvevő roma zeńéfl
87



Diákmunka

lntézmény
Ossz.

Fő

Józsefu árosi Egyesített Btilcsődék 4

Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal 24

Józsefuárosi Szociá!is Szolgáltató és Gyermekjó!é.
ti Központ

6

*A közfoglaIkoztatásban fog|aIkoztatottak származását a Polgármesteri Hivata|, mint a kerü-

leti közfog!aIkoztatás szervezője nem tartja nyi|ván, azonban a Józsefuárosi cigányzenekar
jelIegébő| fakadóan roma identitást fe|téte|ez, így a beszámolóban feltüntetett számadatok
ezen csoport tagjainak számát tükrĺjzik.
2.

Az intézkedés címe, megnevezése FeInőttoktatás, képzések szervezése

A helyzetelemzés kovetkeztetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi prob!éma megnevezése

Az alacsony végzettsésű á|láskeresők szá-

mának növekedése. A munkaerő-piacon t<ir-

ténő e|helyezkedést nehezíti az a|acsony

iskolai végzettség, mely kihatással Van a csa-

!ád egész é|etére, életkcirü lményeikre.

Az intézkedésseI elérni kívánt cé! A |ega|ább álta!ános isko|ai végzettség meg-

szerzése, a képzések/tanfolyamok á|taI a

munkaerő-piacon tĺirténő elheIyezkedés

segítése.

A célkitűzés ĺisszhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal
Szociá|is SzoIgáltatástervezési Koncepció,

Ifjúsági Koncepció, Józsefuáros Gazdasági

Programja, lntegrált Városfejlesztési Straté-
gia

Az intézkedés tartaIma Fe|nőttoktatás, egyéb képzések és tanfo-
lyamok szervezése, ezekhez való hozzáférés

segítése

Az intézkedés feIe|őse Józsefuáros Ktizösségeiért Nonprofit Zrt.

Az intézkedés megva|ósításának hatá rideje 20L4.L2.3L.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Képzéseken, feInőttoktatásban való résztve-

vők száma

Az intézkedés megvalósításához szükséges

erőforrások (h umán, pénzügyi, tech nikai)

Az intézmény költségvetése

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

Pá|yázat esetén a projekt fenntartási idősza-
káig

Az a|acsonyabb iskolai végzettségűek száma az e|múlt években csökkent, azonban megá|la-

pítható, hogy a munkané|kü|iek iskoIai végzettségük szerinti megoszlása vá|tozott.

1d /l. Cr:irro
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A regisztrá|t á||áskeresők számához viszonyítva a magasabb isko|ai végzettségűek aránya a

2008. évhez képest a 2oL4. évre je|entősen csökkent (65%-rő| 54%-ra), míg az a|acsonyabb

isko|ai végzettségűek (8 á|talános) aránya eme|kedett |3Lo/o-ró| 40%.ra), a 8 á|talánosná| ala-

csonyabb végzettségűekné| is kisebb mértékű eme|kedés figyeIhető meg (3,9%-ro| 5,!%-ra).

Budapest Főváros Kormányhivata|a V||l. kerü|eti Hivata|a Fogla|koztatási osztá|yának Kisfa-

|udy u. 11. szám alatti kirende|tsége fogadja a kerületi ál|áskeresőket, a nem nyi|vántartott

munkát keresőket. A kirende|tség a munkaerő-piaci képzések |ebonyo|ításában, a képzési

|ehetőségek fe|kutatásában, a pá|yavá|asztási tevékenységben az intézményi és a piaci kép-

zőkke| tart fenn kapcso|atot. A munkaerőpiacró| kiszoru|t emberek miné| hatékonyabb mun-

kába ál|ításának fontos fe|téte|e a korszerű és piacképes szakképzések biztosítása a fe|nőtt-

képzésben. Komoly prob|éma, hogy - egy országos adat szerint - a 16 év fe|etti lakosság

SL%-a még mindig digitá|isan írástudat|an. Kü|önösen nagy a lemaradás - az idősek me||ett -
a munkanélkü|iek, a hátrányos helyzetűek, a kistelepü|éseken élők és alacsony végzettségűek

körében, akiket szinte csak a fe|nőttképzés keretében |ehet megszó|ítani.

Munkanélküliek iskolai végzettsése (fő}
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20L2 20L3 2014 20L5 2.0t6 20t7

n8á|ta|ános m8á|ta|ánosná|magasabb

TEIR

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által a Magdolna Negyed Program l|! keretében

nyújtott szolgáltatások:

Szá mítógép-kezelői ta nfolya mok

A Kesztyűgyár Kcizosségi Ház programjainak egyik fő részét képezi a számítástechnikai kép-

zés. A korábbi évekhez hason|óan egyre nagyobb szerephez jutott ez a képzés. Ennek megfe-

|e|ően az a|apfokú számítástechnikai képzés célja immáron nem csupán afelzárkóztatás vo|t,

hanem a számítástechnika vi|ágában va|ó e|mé|yÜ|és is. P|. egyes szoftverek megismerése,

haszná|ata, aIkaImazása, iIletve a már meg|évő ismeretek bővítése (webszerkesztés).
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A Webre, Nagyi! csoport e|sősorban az idősebb korosztályt cé|ozza meg, de természetesen

bárki részt vehetett a képzésen. A|apvetően a hangsú|y a képzés során a hatékony számító-
gép haszná|aton volt, me!|yel az egyének közötti kommunikáció javítása, i|letve ennek meg-

fe|elően a kü|önböző korosztá|yok közötti szakadék áthida|ása vo|t a cél. A képzés időtartama

60-65 óra, hetente három alka|ommal (kedd, szerda, il|etve péntek), a|ka|manként 1,5 óra

időtartamban (10-11.30 óra) zajlott. Az igényekhez mérten dupla órákra is sor került. A kép-

zésen részt vevő szemé|yek száma 2013 évben 70-80 fő vo|t. 2014 évben a képzésen 20-25

ál|andó fő vett részt, de emellett számos olyan hal|gató is megje|ent, akik a tanfolyamot nem

végeztek e| ugyan, de a számukra fontos és hasznos ismeretanyagot elsajátították. 2015 év-

ben a képzésen részt vevő szemé|yek száma csoportonként 12-19 fő vo|t. A képzés végén a

ha|lgatók számára lehetőség nyílt vizsgát tenni, de az e|múlt években egy alka|omma| sem

kívántak é|ni a résztvevők lehetőségge|.

Az Aktív Csoport elsősorban az ,,aktív,, korúak számára biztosított |ehetőséget arra, hogy az

egyének számítástechnikai ismereteiket a|kalmazva e| tudjanak he|yezkedni a munkaerő-

piacon. A képzés időtartama 60-75 óra vo!t, hetente három alka|omma| (kedd, szerda, il|etve

péntek), aIkalmanként ].,5 óra időtartamban (14-15,30-ig).Az igényekhez mérten dup|a órák-

ra is sor került. A képzésen részt vevő hallgatók !étszáma e csoportban is folyamatosan válto-

zott, de alapvetően a képzés végére csoportonként L2-2o fő végezte el a tanfo|yamot, mely-

bő| összesen a 2013. évben 10 fő (a te|jes létszám Lo%-a) tett sikeres vizsgát. Akadtak olyan

szemé|yek is, akik újra kezdték a tanfo|yamot, mert úgy vé!ték, nem biztosak abban, hogy

meg tudnak fe|e|ni egy-egy á|lásinterjún. 2013-ban 4 képzés indu|t, mely képzésen mintegy

95 fő vett részt. A ha|lgatók közü| a visszajeIzések a|apján 4lő vo|t, aki munkát ta|ált, s min-

dez közvetett módon kĺiszönhető volt a megszerzett számítástechnikai ismereteknek (egy fő

vagyonőr, egy Íő e|adó és pénztáros, il|etve két fő adminisztratív munkakorben). 2014 évben

a képzés időtanama 70-75 óra volt, hetente három a|ka|ommal, kedden, szerdán és pénte-

ken, a|ka|manként összesen 90 perc időtartam. A részt vevő szemé|yek száma cisszesen 70-

80 fő, csoportonként L5-22 fő volt. A képzés végén ez esetben is |ehetőség vo|t vizsgára je-

lentkezni. A ha|lgatók közül ez évben négy személy élt a |ehetőségge|, melyből három sze-

mély tett sikeres vizsgát. Ezt kĺivetően lehetőség vo|t pótvizsgára. A pótvizsgára je|entkező

személy sikerte|en vizsgát tett. Nem történt visszajelzés, hogy a képzésnek köszönhetően

hányan talá|tak munkát.

2015 évben a képzés időtartama 70-75 óra volt, hetente három alka|omma|, a|ka|manként

90 perc időtartamban. A részt vevő személyek száma tisszesen 70-80 fő, csoportonként 15-

22fővo|t. Sikeres vizsgát 12főttett, eIhe|yezkedésükrő| információ nem á|| rendeIkezésre.

10 osztályos fe|zárkóztató program

A program aIapvető célja hogy a kerü|etben é|ő fe|nőtt Iakosság szociális felzárkóztatását

segítse azzal, hogy |ehetőséget biztosít az á|talános isko|a befejezéséhez. A társada|mi |ema-

radás csökkentés és a munka világába va|ó visszakerrilés egyik ku|csa 10. osztá|y e|végzését

igazo|ó bizonyítvány megszerzése, hiszen az akkreditá|t szakképzési formák a|apkövete|mé-

nye ez.
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A felnőtt oktatási program ezt az igényt e|égíti ki o|yan formán, hogy a tanárok mindig az

adott tanu|ó képességeit és |ehetőségeit veszik alapul a tanmenet megtervezésében. A fe|-

nőtt korú lakosságnak sok esetben a csa|ádi köte|ezettség és aIka|omszerűen adódó munka-

végzés me|lett kel| időt szakítani a tanu|ásra. Ez sok esetben nehezíti a tanu!ó folyamatos

készülését, amit a pedagógusok nagy empátiáva! és türe|emmel keze|nek. A tanu|ópárok épp

ezért szoros együttműködésben hosszú távú partneri kapcso|atban á||nak, ahol |egtĺibb eset-

ben nem határidőre, hanem cé|orientá|tan do|goznak. A szaktantárgyi fe|készítést mindig

egyéni órákban va|ósÍtják meg. osztályozó vizsgák letéte|ére évente kétszer kerü| sor.

A felnőttképzéshez kapcso|ódóan a már középisko|ai tanu|mányaikat fo|ytató fe|nőttek szá-

mára a Kesztyűgyár Közösségi Ház fejlesztést, korrepetálást tart, me|yen 2013 évben heti

át|agban 4-6 tanu|ó vett igénybe.

2013 évben elért eredmények

A fe|nőtt tanu|ók mel|ett fe|vételre kertjltek a programba azok a diákok is, akik L4-L6 évesen

az álta|ános isko|a 2-7.osztá|ytvégzik. Atapaszta|atok azt mutatják, hogyezek közü| a fiata-

|ok közí.jltobben kiesnek az isko|arendszerbő|, így az a cé!, hogy ne szakadjon meg a tanulás,

s ha kiesnek az isko|ából, a 10 osztályos Íe|zárkóztatóban fo|ytathassák a tanu|ást azokka| a

tanárokka| és diákokka|, akikke| már korábban is együtt tanu|tak. A fent em|ített fiata|ok ko-

zü| már többen a második, harmadik fé|évet végzik az |ntézményben. Motiváltságuk igen

alacsony, a munkához, tanu|áshoz, pontossághoz való viszonyuk igen |abilis. Azok a tanu|ók,

akik már több fé|évet e|tö|tenek a programban, |assan, de hozzászoknak a pontossághoz,

köte|ességteljesítéshez. Ebben a programban a létszám : 8 fő.

A fe|nőttek esetében nagy vo|t a lemorzso|ódás. Fé|évenként 1.0-1.2 jelentkező van, de vizs-

gákon 4-5 tanu|ó méretteti meg magát. Sok esetben a munka, a csa|ádi prob|éma gáto|ja

őket a rendszerességben. Egyre tcibb fiatal !8, 20,30 éves jelentkezik, de |egtĺibbjük nem

fejezi be a képzést.

A kovetkező kimutatások 2013. év aIaku|ását mutatja számokban:
HONAF T.ANUtÔ.'..tET.i

l.: ll.šzÁM]]:
., .,',.1.,,1.1(l',.'.,,,'

'.oš.żtälyos

llQłosztil
or€szam

január 39 300,10

február 32 265,f5

marctus 4L 387,25

ápriIis 50 661,35

maJus 30 tf 4L7 f25,5
június L6 6 220 LL6,25

jú|ius 35 L2 2L8 110,5

augusztus f7 19 26t 131,5

szeptember 24 15 226,4 L35,9

október 31 24 465 139,5

november 28 19 416 208

december 23 18 270 L72
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2014 évben elért eredmények
A felnőtt tanulók meIlett ismét fe|véte|re kerü|tek azok a tanulók is, akik esti isko|ában végzik

tanulmányaikat. Ebben a tanévben is je|entkeztek 16.1.8 éves fiatal fe|nőttek, akik kiestek az

iskolai rendszerbő|, s ezt a képzést választották. Felnőttek esetében 2014 évben is sok vo|t a

lemorzsolóclás. Tizenĺit fő je|entkezett a képzésre, s az e|köVetkező vizsgát csak 8 tanu|ó te-

hette le, hasonlóan az e|múlt évekhez. A 2014-es év júniusában hét felnőtt tanuló végzett, s

kapott tanulmányai után bizonyítványt. A 2014-es tanévben az előző évekhez hason|őan az

intézmény fogadta nyáron azokat a fe|nőtteket, akik pótvizsgára készültek. A je|entkezők

8oo/o-ánaksikerü|t a pótvizsgája. A tanórák száma 201.4-ben: 3070 óra vo!t.

Az év folyamán a következőképpen a|aku!t a létszám:

Jelentkezők tény!eges

!étszám

Felnőttek aIapfokú képzés: L8fő 8fő
FeInőtt esti isko|ások: L3fő L3fő
Nyári korrepetálás: 15fő 15 fő

2015 évben elért eredmények
Az év fo|yamán a programban je|entkező fe|nőttek számára a kétműszakos tanu|ás kerü|t

biztosításra. Dé|e|őtt és délután is rendelkezésre á||tak az önkéntes tanárok. A déle|őtti kép-

zés álta!ában az a|apfokú iskolát szerezni kívánó felnőttek számára biztosított. Ebben azidő-

szakban nyugdíjas pedagógusok, mérnökök, közgazdászok segítették a fe|készülést. Megha.

tározott órarend szerint, naponta két-három <inkéntes várta a tanuIni vágyókat'

FeInőttképzés

onkéntes tanárok: L2Íő
JeIentkező felnőtt haIlgatók: L8fő
Vizsgázott felnőtt halIgatók: 8fő

A fe|nőttek Iemorzso|ódása igen nagy. Sokan nem birkóznak meg a követe|ményekkel, vagy

csa|ádi, munkahelyi prob!émák miatt maradtak ki az isko|ából. Tizenhat, tizenhét éves tanu-

|ók kcizü! is vo|t |emorzso|ódás, ugyanazon oknál fogva, amiért kiestek az isko|ai rendszerbő|,

vagyis nem látogatták az órákat, így nem vizsgázhattak.

Középiskolások motivációja magas, ezért |emorzso|ódás szinte nem vo|t az év fo|yamán.

Többen érettségire készü|tek, me|yet sikeresen |etettek, mások pedig a mindennapok segít-

ségét vették igénybe.

KözépiskoIaitanu|ók

tnkéntes tanárok: 5fő
JeIentkező halIgatók: 25 fő
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Július, augusztus hónapokban a pótvizsgára készülő segítése zajlott, a tanári jelenlét egész

nap biztosított volt.

Nyári korrepetá|ás

Tanárok: 5fő
JeIentkező haIl-

gatók:
L5fći

Sikeresen vizs-
gázott:

L3 Íć5

Középisko|ás diákok részvéte|e és eredményessége bizonyÍtja, hogy szükséges a program

továbbifolytatása, igény|ik a fiatalok is és szívesen vesznek rész a korrepetá|ásokon.

A feInőtt ha||gatók |emorzso|ódása arra cisztonözte a program önkénteseit és do|gozóit, hogy

a jövőben szemé|yes megkeresésse|, fe|vá|la|t mentorá|ással próbálják benntartani a folya-

matban őket.

A program cisszesített adatai 2015.01.01. és 2015.08.30. kĺizött

Résztvevő tanárok Résztvevő hal|gatók Letanított órák száma

18 58 1811

A képzés integrá|ódott 2015 szeptemberétő| a Mentor programba.

Képzések

A Kesztyűgyár Kĺizösségi Ház á|!áskeresőknek szó|ó programjain is számos aIka|ommaI lehet

ta|álkozni ezze| a problémáva!.

A festő és a vi||anyszere!ő szakma a jelen|egi nehéz munkaerő-piaci he|yzetben ls kurrens

szakmák: a szere|és, a kisebb javítások nem ál|nak |e az építőipar pangása esetén sem.

A két szakmai képzést (vil|anyszerelő és szobafestő-mázoló) nagy várakozás e|őzte meg a

Kesztyűgyár Közĺĺsségi Ház ügyfelei kcirében. Sokaknak egyérte|mű vo|t, hogy a szakképesĹ

tésse! javuInak az elhelyezkedési esé|yeik. A jeIentkezők között egyaránt vo|tak csak alapfokú

isko|ai végzettséggeI rende|kezők és elavult szakképesítésükke! munkát hiába kereső időseb-

bek. A festő tanulók kĺjzcjtt többen már szereztek gyakor|atot ebben a szakmában, a bizo-

nyítvány így je|entősen javítja esé|yeiket a munkához jutásban és a béra|kuban egyaránt. Az

augusztus végi ĺndu|ásra osszeá|]t mindkét csoport, mindkét tanár remekri| megta|álta a han-

got a fe|nőtt diákokka|, így sikerü| egyfajta kĺiztisségi sze||emet is kia|akítani. A tanu|ók szor-

ga|masan jártak az órákra, a képzés e|őreha|adtáva| kicsit nőtt a hiányzók aránya, de a vizs-
gák közeIedtéveI ez javu|t.

A képzések elindu|ása fontos eredménye az MNP !l|-nak. Az ltt épti|ő kis szakmai és emberi

közcisség hosszútávon segítséget je|enthet a csoporttagoknak a pá|yafutásuk során - meg-

oszthatják a beérkező munkákat, egyéb lehetőségekre hívhatják fe| egymás figye|mét, stb. A

Kesztyűgyár Közösségi Ház tcibbi ál|áskeresőknek szó|ó szo|gá|tatását is igénybe vehetik az

újdonsti|t festők és vilIanyszerelők, ezzel is növe|vén munkavá||a|ási esé|yeiket.
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Mindkét képzésben 10 fő vett részt, azonban sikeres vizsgát a vi|lanyszerelők kcjzül 5 fő tett.

A festő, díszítő, mázo|ó és tapétázó képzés 10 résztvevője közÜl 7 fő vizsgázott.

É|e!miszer, vegyi áru és gyógynövény eladó képzés a Kesztyűgyár Közösségi Házban 2oL4

szeptemberében indu|t. A képzés egy kĹilső képző intézménnye! kotcitt együttműködés kere-

tén be|ül került megva|ósításra. Az oveges Képző Kft. válla|ta 2014 szeptemberében indu|ó

képzésen 15 fő oktatását. A képzés szeptemberben indult .2oL5 ápri|isában kerü|t sor a záró-

vizsgára. A résztvevők az elméleti órák me||ett gyakorlati órákon is részt vettek.

9 ál|andó fő járt a képzésre, akik az elmé|eti rész megtanulása után egy intenzív gyakorlaton

vettek részt, aho| a szakma alapjait sajátították e|. A gyakorlati he|yet szabadon vá|asztották.

Vo|t olyan képzésen résztvevő, akinél a gyakor|ati hely vezetője vál|a|ta, hogy a gyakorlati idő

|etelte után tovább fog|aIkoztatja. A zárővlzsgára 2015 ápriIisában kerü|t sor, a tanfolyam

követeIményeit 4 fő teljesítette.

Il. A gyermekek esélyegyen|ősége

L.

Az intézkedés címe, megnevezése Korai/egyéni fejlesztési lehetőségek bővíté-

se, intézmények és a csa|ád kĺizĺjtti lnformá-

cióáram|ás biztosítása

A he|yzete|emzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma megnevezése

Folyamatosan eme|kedő tendenciát mutat a

HH, HHH, az RGYK és az SNl-s tanu|ók száma.

A hátrányos he|yzetű gyermekek hátrányai a

család egészét érinti.

Az intézkedésse! e|érni kívánt cé| A hátrányos he|yzetű gyermekek és ezálta|

családok számának csökkentése, segítése

A cé|kitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal

Szociá|is SzoIgá|tatástervezési Koncepció,

lfjúsáei Koncepció

Az intézkedés tartaIma Egyéni fejlesztési lehetőségek megtalá|ása, a

jelzőrendszer tagjai és a csa|ádok közötti

i nformációá ra m lás javítása, ka pcsolatta rtás

Az intézkedés felelőse Józsefuárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyer-

mekjó|éti Központ

Az intézkedés megva|ósításának határideje 2014.12.3L.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Éves adatok beszámolók

Az intézkedés megvalósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

Az intézmény ko|tségvetése

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

Az intézmények szakmai programjába be-

épü|ve fenntartható, intézkedések fo|yama-

tos fenntartása
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A kerületi hátrányos he|yzetűek, ha|mozottan hátrányos helyzetűek és a rendszeres gyer-

mekvéde|mi kedvezményben részesü|ők számának a|akulását az alábbitáblázat mutatja be.

HH HHH RGYK

2010 2330 776 3106

fOLT 230L 884 3185

foL2 t837 1059 2896

20L3 2669 LO87 3044

foL4 472 307 2832

20L5 475 232 26L5

Budapest Józsefuárosi onkormányzat (201.5.)

2013 szeptemberétő| a hátrányos helyzet és ha|mozottan hátrányos helyzet foga|ma a koz-

oktatásról szó|ó 1993. évi LXX|X. tĺirvény he|yett a gyermekek véde|mérő| és a gyámügyi

igazgatásró| szó|ó 7997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt) került szabá|yozásra, de-

finiá!ása te|jesen új a|apokra kerrilt. A 2013 évet követő számadatokat ezért nem |ehet ösz-

szehasonlítani az e|őző évek adataiva|, hiszen a hátrányos he|yzet és halmozottan hátrányos

he|yzet megál|apítása más szempontrendszeren a|apu|. A2ot4 és 2015 adataitekintetében a
hátrányos he|yzetűek száma vá|tozat|an, a halmozottan hátrányos he|yzetűek száma (75 fő-

ve!) csökkent, a rendszeres gyermekvéde|mi kedvezményben részesü|ők száma is cscikkent
(2t7 fć5ve|).

2oI3. augusztus 3l-ig a közoktatási törvény szerint hútrányos helyzet(Í gyermek, tanuló: az,

akit csa|ádi körülményei, szociális he|yzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

való jogosultságát a jegyző megál|apította; e csoporton belü| haImozottan hátrányos he|yze-

tű az a gyermek, az a tanu|ó, akinek a törvényes fe|Ĺigyeletét e|látó szülője - a gyermekek

védelméről és a gyámügyi igazgatásró| szóló törvényben szabályozott e|járásban tett önkén-

tes nyi|atkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanu|ó ese-

tében a tankötelezettség beá||ásának időpontjában |egfeljebb az iskola nyo|cadik évfolyamán

folytatott tanu|mányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos he|yzetű az a gyermek,

az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.

2oI3. szeptember 01. napjátó| Gyvt-ben fogla|tak szerint hátrányos he|yzetű az a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre jogosu|t gyermek és nagykorúvá vá|t gyermek, aki esetében

az a|ábbi körü|mények közü| egy fenná||:

a) a szu|ő Vagy a csa|ádbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt

neve|ő mindkét szu|őrő|, a gyermeket egyedÜ| nevelő szú|őrő| Vagy a családbafogadó gyám-
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ró| - önkéntes nyi|atkozata a|apján - megá|Iapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezmény igény|ésekor Iegfeljebb aIapfokú iskolaivégzettséggeI rendeIkezik,

b) a szú|ő Vagy a családbafogadó gyám alacsony foglaIkoztatottsága, ha a gyermeket neve-

lő szülők bármelyikérő| vagy a családbafogadó gyámról megál|apítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény lgény|ésekor az Szt. 33. 5-a szerinti aktív korúak ellátására jo-

gosult Vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját mege!őző L6

hónapon be!ü| legalább L2 hónapig ál|áskeresőként nyilvántartott szemé|y,

c/ a gyermek e!égtelen lakókornyezete, il|etve |akáskörü!ményei, ha megá||apítható, hogy a

gyermek a teIepülésre vonatkozó integrá|t településfejlesztési stratégiában szegregátumnak

nyilvánított |akókĺirnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, il-

letve olyan |akáskörü|mények között él, aho| kor!átozottan biztosítottak az egészséges fej|ő-

déséhez szü kséges fe|tételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvéde|mi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált

gyermek, aki esetében a fenti a)-c) pontokban meghatározott körtilmények közti| |egalább

kettő fenná|l,

b/ a neve|ésbe vett gyermek,

c) az utógondozói el|átásban részesü|ő és tanu!ói vagy hallgatói jogviszonyban á||ó fiata|

felnőtt.

A gyámhatóság fiegyző) a rendszeres gyermekvédeImi kedvezményre va!ó jogosultság elbírá-

|ásával egyidejűleg kére|emre - külcjn döntésben, a rendszeres gyermekvéde|mi kedvez-

ményre va|ó jogosultsággal egyező időtartamra - megá||apltja a gyermek, nagykorúvá vá|t

gyermek hátrá nyos vagy ha lmozottan hátrá nyos helyzetén ek fen n á | lását.

A hátrányos Vagy halmozottan hátrányos helyzet fenná||ásának megál|apítása a rendszeres

gyermekvédeImi kedvezményre való jogosultság megálIapítását követően is kéreImezhető.

A gyámhatóság (kormányhivatal járási hivatala) a tanulói vagy ha||gatói jogviszonyban á|ló

fiataI fe!nőtt utógondozói eIlátásának igénybevéte!ét eIrendelő határozatában megá|lapítja a

haImozottan hátrányos he|yzet fenná||ását.

A fenti rendeIkezés a Gyvt-be i!|eszti a hátrányos, ha|mozottan hátrányos he|yzetű gyermek

(fiata| felnőtt) fogalmát annak érdekében, hogy a gyermek szü|etésétől kezdődően azonos

foga|omhasználat alapján tudjon e|járni az egészségügyi, a közneve|ési és a szociális, i||etve

gyermekvédelmi ágazat. Az újraszabáIyozássa| a hátrányos, ha|mozottan hátrányos he|yzet

kompenzá!ására a korábbiná| szélesebb körben nyí|ik |ehetőségaz életkortekintetében (0-25

éves kor), a családbafogadó gyám álta| neve|t gyermekekre is kiterjedően. Az új szem|é|etű

szabá|yozás értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos he|yzet szempontjából megha-

tározó tényezők - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre va|ó jogosu|tságon kívül - a

kĺivetkezők: a szü|ő, a csa|ádbafogadó gyám (a továbbiakban: eyám) a|acsony isko|aivégzett-

sége, aIacsony fog|alkoztatottsága, az e|égteIen lakáskörülmények, a szegregátumnak nyilvá-

nított lakókörnyezetben é!és ténye.
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Amennyiben a rendszeres gyermekvéde|mi kedvezményre va|ó jogosu|tságon kívtil egy to-
vábbi fe|tétel meg|éte megá||apítható, az a hátrányos he|yzet, ha két további feltéte| megva-

|ósul, az a ha|mozottan hátrányos helyzet fenná||ását je|enti. Továbbá a neve|ésbe véte|, va-

lamint a tanu|ói, hal|gatóijogviszonyban á|ló fiatalfe|nőtt számára nyújtott utógondozól el|á-

tás önmagában mega|apozza a halmozottan hátrányos he|yzet fenná|lását.

A nevelésbe vett gyermek halmozottan hátrányos helyzetűnek minősü! kü|ön megá||apító

határozat nélkü| is, hiszen ebben az esetben nincs mit mér|ege|nie a gyámhatóságnak. Az
utógondozói el|átásra jogosu|t, tanu|ói vagy hal|gatói jogviszonyban ál|ó fiata| felnőtt érde-

kében az ügyében eljáró gyámhatóság hivatalbó| ál|apítja meg a halmozottan hátrányos

he|yzet fennállását' A foga|om újraérte|mezése a hátrányos és ha|mozottan hátrányos he|y-

zetű gyermekek prob|émáinak rész|etesebb, problémaérzékenyebb ismeretét eredményezi,
pontosabb szemé|yi és terü|eti cé|zást tesz Iehetővé a meg!évő támogatásokban, szolgá|tatá-

sokban (pé|dáu| halmozottan hátrányos he|yzetű gyermekek gyakoribb, kieme|t családgon-

dozása, védőnői látogatása) új támogatási lehetőségeket generál (pé|dául Biztos Kezdet Gye-

rekház igénybevéte|e) és pontosabban meghatározhatóvá teheti a jövőbeni hazai és európai

uniós fej!esztések célcsoportját. A Gyvt-ben meghatározott gyermekijog többek között, hogy

a hátrányos he|yzetű és a halmozottan hátrányos he|yzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy

fokozott segítséget kapjon a fej|ődését hátrá|tató körü|mények leküzdéséhez és esé|yeinek

növeléséhez. AzÚj szem|életű szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esé-

lyeinek növe|ése a kora gyermekkortó| fiata| koráig, a miné| sikeresebb társada|mi integrá-

ciójának e|ősegítése érdekében. A törvény szerinti módosítás ennek megfe|e|ően gyermeki
jogként fogalmazza me8 a hátrányos, halmozottan hátrányos he|yzetű gyermek jogát a fej|ő-

dését hátrá|tató körtiImények lektizdéséhez nyújtott segítséghez és esélyeinek növe|éséhez.

a. ) Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kiizpont feladate| látása

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Józsefuárosi Szociá|is Szo|gá|ta-

tó és Gyermekjó|éti Központ Gyermekjó|éti Kĺizpont szakmai egysége a gyermekjóléti a|apel|á-

tás keretében szervezési, szolgá|tatási és gondozási tevékenységgel biztosÍtja a gyermekek testi,

értelmi, érzelmi és erk<i|csi fej|ődésének, jó|étének, a csa|ádban torténő neve|ésének elősegíté-

sét, a veszé|yeztetettség mege|őzését és a kia|aku|t veszé|yeztetettség megsztintetését, va|a-

mint a gyermekek csa|ádjábó| történő kieme|ésének a mege|őzését. Hozzájáru| a gyermek

hátrányos és haImozottan hátrányos helyzetének fe|tárásához és a gyermek szocializációs

hátrányának csökkentéséveI annak |eküzdéséhez. Veszélyeztetettséget ész|e|ő és je|ző rendszert

műkĺjdtet a gyermek veszé|yeztetettségének, il|etve a csa|ád, a személy krízishe|yzetének

észle|ése cé|jábó|, a szociális segítőmunka biztosítása érdekében. Az |ntézmény az egyének,

csa|ádok, fiata|ok és gyermekek részére információt szolgá|tat, tanácsot ad, segítséget nyújt a

szociá|is helyzetükből adódó hátrányaik csokkentésében, szabadidős programokat szervez és

közvetít, va|amint kapcso|atot tart a jelzőrendszer valamennyi tagjával, önkormányzati intéz-

ményekke|, más szervekke|, hatóságokka|, vaIa mint civi I szervezetekke|'

\-{



Munkájukat fej|esztő pedagógus is segíti, aki napi rendszerességgel fogla|kozik a fejlesztésre
szoruló gyermekekke|. 201.5-ben 49 gyermek esetében igényelték a szo|gáltatást, ebbő| segítő
beszélgetést, tanácsadást igényelt 5 ügyfé|. 14 gyermekke| rendszeresen fog|aIkozott a fej|esztő
pedagógus 4 hónapos fej|esztési időszakban. 21. gyermek esetében nem vo|t elég a 4 hónapos
időtartam, így ők heti rendszerességgel vettek rész meghosszabbított fej|esztési időszakkal. A
szo|gáltatást igénybevevők átlagé|etkora 3-15 év között van, 65 %.a Ílú. A fog|alkozások során
különféle részképesség fejlesztéséhez, vaIamint az isko!ai lemaradások kiküszĺiböléséhez
nyújtott rendszeresen segítséget.

Veszé|veztetettséeet' krízish eIvzetet észlelő ieIzőrendszer m ű kodtetése

A jegyző, továbbá a szociá|is, egészségügyi szolgáltató, intézmény, va!amint a gyermekjóléti

szo!gá|at, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat je|zi, a társadalmi szerveze-
tek, egyházak és magánszemé|yek je|ezhetik a családsegítést nyújtó szo|gáltatónak, intéz-
ménynek, ha segítségre szoruló családró!, személyrő| szereznek tudomást.

A jeIzőrendszer tagjai :

- az egészségügyi szo|gá|tatást nyújtók, í8y különösen a védőnői szo|gálat, a háziorvos, a

házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szo|gáltatók, így kr'i|önosen a csa|ád- és gyermekjó|éti

szolgálatok, a csa|ád- és gyermekjóléti központok,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó fe|ügye|ői szo|gá|at,
- az á!dozatsegítés és a kárenyhítés fe|adatait e|látó szervezetek,
- a menekü]teket befogadó ál|omás, a menekü|tek átmeneti szá|lása,
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi szemé|yek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő.

A jelzőrendszer á|taI kapott je|zés a|apján az intézmény csa|ádsegítés keretében feltérképezi
az ellátási tertileten élő szociá|is és mentá|higiénés problémákkal küzdő gyermekek, csalá-
dok, szemé|yek kcirét, és szemé|yesen felkeresve tájékoztatja őket a szoIgá|tatás cé|járó|,

tartalmáró|.

z{/
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A jelzőrendszer áltaI küIdiitt jelzések száma, megoszlása

ldőszak: loI4.oL.oL - 20L4.L2.3L.

Jelzést tevő Alkalom Megoszlás

egészségü gyi szolgá |tató 64 4%

védőnő 22 L%

személyes gondoskodást nyújtó szoc.

szolg.

172 ro%

napközbeni kisgyermek e|!átást nyújtó L O o/o

átmeneti gondozást biztosítók 6f 4%

menekülteket befogadó á|lomás 4 o%

kĺizoktatási intézmény 6t2 36%

rendőrség L45 9%

ügyészség, bíróság 13 L%

pártfogó feItigyeIet 18 L%

társadaImi szervezet, egyház, aIapítvány 4 0%

á|dozatsegítés és kárenyhítés feladatit el|.

szerv

t o%

álIampo|gár 29 f%
on ko rm á nyzat, jegyző, gyá m h ivata l 547 32%

munkaügyi hatóság 0 0%

G-ľeľmekjölěti szolgáltató teľéken'vség * lĺezelt pľoblémĺ tÍpusa szeľĹłt
Idcisza$ĺ: 2014-01-01 - 2014-13.] 1-
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Kezelt probléma típusa Alkalom Megoszlás
gyermekneve|ési zLtt 5r%
csa!ádi konfliktus L62 4%

szülők vagy család é|etvitele 797 L9%

szt.i!ői elhanyagolás 69 2%

anyagr 596 14 o/o

családon be!i.ili bántaImazás ILz 3%

m a gata rtás zav ar, te|jes ít-

ményzavar
203 5%

fogyatékosság, reta rdáció 76 2%

gyermekintézménybe va!ó

bei!|eszkedési nehézség
15 o%

szenvedéIybetegség 9 o%

A jelzőrendszer áltaI kĹildött jelzések száma

Időszak: 2015.01.01. - 2oL5.L2.3I.

Je|zést tevő Alkalom
egészségügyi szolgáltató 46
védőnő 13

személves sondoskodást nvúitó szoc. szolg. L79
napközbeni kissvermek eIlátást nvú itó 4
átmeneti gondozást biztosítók 97
menekülteket befogadó á||omás I
közoktatási intézménv 546
rendőrsés t28
ügvészség' bírósáe L2
pártfoeó fe!üeveIet 37
társada!mi szervezet, egYház, aIapítvány 8

á|dozatseeítés és kárenvhítés feladatit el|. szerv 4
á||ampo|eár 34
cin kormá nyzat, jegyző, gyá m h ivata ! 616
munkaügyi hatóság 0
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Gyermekjóléti szolgáItató teł.ékenysĘ a kezelt probléma tÍpusa szerint

5zülôk ľ8 g} család él€fiite|e
12?9

Kezelt probléma típusa Alkalom Megoszlás
gyermekneve|ési tf75 27%
csa|ádi konfliktus 464 LO%
szülők VasV csa|ád életvitele r22g* 26%
szü|ői eIhanvaeo|ás 75 2%
anyagi 873 t8%
családon be|üli bántaImazás 33 L%
m a gata rtás zavar, te|jesít-
ménvzavar

654
L4%

fosvatékossáe' reta rd ácló 36 L%
gyermekintézménybe va |ó

bei||eszkedési nehézsés
77

2%

szenvedélvbetesség 29 L%

b.)A Magdolna Negyed Program !l! 2013-2015

l ntenzív CsaIádmegtartó Szolgáltatás

Az MNP||-ben 2009-ben kísér|etije||egge| e|indított és az MNP|||.ban is fo|ytatott |ntenzív

Csa|ádmegtartó Szo|gá|tatás a krízishelyzetbe kertilt kisgyermekes családok számára nyújtott

2013 és 2015 között 2*10 hetes intenzív szolgáltatást a csa|ádok szétesésének megelőzése

érdekében. A Józsefuárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Központ öná||ó szakmai egy-

ségeként működő Csa|ádsegítő Központ speciá|is szolgá|tatásának cé|ja a haImozottan hátrá-

nyos he|yzetben lévő és kiemelten kritikus é|ethe|yzetbe kerülő gyermekes csa|ádok intenzív
gondozási fo|yamata során megakadályozni a gyermekek családbólva|ó kikerü|ését ĺ|letve,

olyan csa|ádi _ é|etvite|i - |akhatási körü|ményeket teremtése, ame|y az érintett családokat

hosszú távon megvédi.

c5aládi koEflilđus
464
100,i

\{

Idöszak: 20 l5.0 1'01 - 2015.t2.3 1'
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Tehetséggondozás

A negyedben é|ő hátrányos helyzetű tehetséges fiata|ok kibontakozásának e|ősegítése

érdekében kiscsoportos tehetséggondozási szolgá|tatások működtek a helyi álta|ános
isko|ákban. 3 nyitott műhe|y (gondolkodásfejlesztő, ifi futba||, tücscikzenekar) és 8 zárt
műhely (gondolkodásfejlesztés táblás játékokka|, csi|lagászat, diákújságírás, zene, dráma-

színjátszás, sport, képzőművészet, témákban.) kerü!t megszervezésre a 2oI4/f015-ös
tanévben. Az egyes műhe|yek eredményeiket nyilvános eseményeken mutatták be a

szü!őknek, érdek|ődőknek.

c.) Biztos Kezdet Gyerekház
A Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék Szigetvári u. 1. szám alatti székhe|yén 2009 év óta műkĺi-
dik a Biztos Kezdet Gyerekház (továbbiakban: Gyerekház), mely a Társadalmi Megúju|ás ope-
ratív Program keretében kiírt pályázat keretében elnyert támogatásból és önkormányzati
forrásbó| valósu|t meg. A Gyerekház, mint gyermekjó|éti a|apel|átás célja a szocio-ku|turális

hátrányokkal küzdő, e|sősorban a hátrányos he|yzetű vagy ha|mozottan hátrányos he|yzetű
gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzá-

|ó, a szti|ői kompetenciákat erősítő, a szĹiIő és kri|ĺin<isen az óvodáskort még e| nem ért
gyermek számára együttesen biztosított társadaImi Íe|zárkózást segítő prevenciós szo|gálta-

tás biztosítása.

A Gyerekház a gyermek és csa|ád sikeres társada|mi integrációja érdekében együttműködik
kü|ön<isen a gyermekjó|éti szo|gáltatást nyújtó szolgáltatóva|, a védőnői szo|gá|atta|, az óvo-

dáva!, egyéb gyermekintézménnye|, vaIamint szükség esetén a jelzőrendszer egyéb tagjaival.

A Gyerekház biztosítja a gyermekek számára a képesség-kibontakoztató foglaIkozást, az á||a-

potfe|mérést, a fejlesztést, a sztilőknek a gyermekke| együtt tĺirténő részvételét a fog|aIkozá-

sokon, a szü|ők számára személyiség- és kompetenciafejIesztést cé|zó programokat, valamint
egyéb preventív cé|ú programokat, közösségi rendezvényeket. A helyi szükség|eteknek meg-

fe|elően a szü|ők részére védőnől, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős meghívott szakemberek
á|tali tanácsadásokat biztosít. Szti|ői csoportos beszé|getéseket szervez, il|etve konzultációs
lehetőséget biztosít' Kti!önböző módszerek aIkaImazásávaI segíti a szü|őket, hogy visszaje!zé-

seket kapjanak a gyermekke! va|ó kommunikációjukró|, nevelési módszereikrő!.

Az igénybevétel fe|tétele, hogy a csa|ád Budapest, Vl||. kerüIet közigazgatási terü|etén é|jen.

A Gyerekházat 0-5 éves korú, intézménybe nem járó gyermek és szü|ője vagy nagykorú kísé-

rője |átogathatja, a megjelenés önkéntes. A résztvevők a Gyerekház minden programját,

szoIgá|tatását térítésmentesen vehetik igénybe.

Minden hétnek e|őre megtervezett menete van. A heti terv fő vezérfona|a, hogy a gyerme-

kek testi és sze||emi fej|ődésének minden szegmensét érĺntsék a mindennapi fog|alkozások

során. A szü|ők számára szervezett tevékenységek szakmai|ag a|apvető fontosságúak, hiszen

a korai gyermekkorban a szü|ői minta meghatározó hatású, e|sőd|eges forrás' Fontos a szülői

szerep megerősítése, a szakmaiIag megfeIelő minta nyújtása.

?í -// ,',/*.í/.,u 
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A Gyerekház segítséget tud nyújtani a rokoni, családi támaszt, pozitív megerősítést né|kti|öző

édesanyáknak, akik a mindennapi fe|adatokka|, a gyermekneve|éssel magányosan, elbizony-
taIanodva küzdenek.

A sztilői fórumok, rendszeres beszélgetések a|ka|mat teremtenek az aktuá|is problémák, kér-

dések, nehézségek, <irömok és sikerek megosztására, feldo|gozására. Rendszeres téma a
gyermek fej|ődéséve! együtt járó é|etkori sajátosságok, a fej|esztési |ehetőségek, szülői sze-

repek, szobatisztaság, dac korszak, étkezési a|ape|vek és szokások, higiéniai normák, testvér-
fé|tékenység, kötődés-|evá|ás stb. Szakemberek bevonásávaI segítik a szülők képzését, a
gyermekek e|maradásának fe|tárását, a szakszerű fej|esztési lehetőségek megismerését. A

védőnő, a gyermekorvos, a pszichológus, a konduktor és a dietetikus az á|ta|ános tájékozta-
táson tú| egyéni tanácsadást is tart, szükség szerint fe|méri a gyerekek á|lapotát, és megfele-

|ő szakemberhez irányítja a családot.

2oL5. évben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociá|is Hivatal á|ta| meghirdetett, a Gyerekházak
fejlesztésére kiírt pá|yázaton összesen 676.000,- Ft összeg támogatásban részesü|t onkor.
mányzatunk, me|yből a fejlesztő eszközpark kerü|t bővítésre, valamint négy hónapon keresz-

tül havi két aIka|ommal mozgásterapeuta, pszicho|ógus, valamint gyógypedagógus szakem-

berek bevonására kerü|t sor, me|ynek során a szülők rengeteg új ismerette|, a gyermekük

el m a rad ását korri gá |ó fejlesztő p rogra mokka l ismerked h ettek m eg.

2ot4. évi rendszeresen járó gyerekek száma

Hónap Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jún. Jú|. Aug. Szept. okt. Nov. Dec.

Havi
|étszám 64 57 50 52 66 67 49 48 57 55 60 4f

Eves
|étszám

667

Havi
átIag L6 L4,25 Lf,5 13 L6,5 L6,75 L2,f5 7f L4,f5 13,75 L5 10,5

Heti átlag létszám éves szinten: 13,9

2ot5. évi rendszeresen járó gyerekek száma

Hónap Jan. Febr. Márc. Áp'. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. okt. Nov. Dec.

Havi
|étszám 67 54 58 66 65 49 58 58 84 73 72 61

Éves
|étszám

765

Havi
átIag L6,75 13,50 14,50 16,50 L6,25 L2,25 L4,50 L4,50 2L L8,25 18 L5,f5

Het. átlag létszám éves szinten: L5,94
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Éves összesítésben megállapítható, hogy a gyerek|étszám a 2015 évben az e|őző évhez ké-

pest 98 főve| emelkedett.

d.)Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Kft. által nyújtott program

Zárt csoport (e|őző|eg Lyukas óra)

Azárt csoport nevű program |ényege, hogy Kesztyűgyárba integrá|ódjanak a környező á|ta-

lános isko|ába járő gyerekek, i!|etve az isko|ákkal együttműk<idve kihaszná|ható |egyen a

Kesztyűgyár Közösségi Ház szemé|yi és eszközkészlete a gyermekek fejlődése érdekében. A
program cé|ja, hogy azokkal a ku|cskompetenciákkal, ame|yeknek a fej|esztésére az iskolai

tanítási idő a|att nem minden esetbe jut idő, a Kesztyűgyárban megtartott fog|alkozás során

kieme|ten tudjanak fog|a|kozni. A kezdeményezéshez tcibb iskola is csatlakozott így a V|Il.

keri.iletben működő: Mo|nár Ferenc Magyar-Ango| Két Tanítási Nyelvű Á|ta|ános |skola, a

Lakatos Menyhért Általános lsko|a és Gimnázium, i|letve a Budapest V||l. Kerü|eti Németh

Lász!ó Á|ta|ános |skola. A program során kti!önböző |étszámú és korosztályú gyerekek érkez-

tek, osztá|yonként, egy-két tanító kíséretében. A fog|alkozáson részt vett gyerekek át|agé|et-

kora 7-10 év, így azok a terĹiletek kerültek kiemelésre a fogla|kozásokon, ami a legtöbb i|yen

korú gyermek esetében problémát jeIent (p|: kézrigyesség fejletlensége, azonos tempó tartá-

sa kortársaiva|, fe|adat megértése közös munkacsoportban). A Lyukas óra foglaIkozás kerete-

in belü! azonban nemcsak készségek fejlesztése történt, hanem a tanmenethez igazodva ta-

nulást segítő eszköz<iket használva (okostábla, projektor), az adott tananyag könnyebb e|sa-

játításában segítették a gyermekeket. A csoport működése során klsebb-nagyobb eredmé-

nyeket ért e| olyan terü|eteken, mint fe|e|ősségvá|la|ás, köz<is döntéshozata|, to|eranciakés-

zség. A csonka csa|ádban élő csoporttagok számára enyhítést jelent annak a megjelenése,

megé|ése is, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal, továbbá itt van lehetősége el|enőr-

z<itt körülmények k<izött a be|ső feszü|tség |evezetésére is.

A programban hetente megk<ize|ítő|eg egy osztá|ynyigyermek vesz részt (kb.15-2ofő).

Hip-hop tánc oktatás

2013 márciusátó| a Kĺizösségi Ház ál|andó partnere a Dance Force táncegyüttes, mely szé|es

körben igyekszik megismertetni a hip-hop táncot. A próbák a Kesztyűgyárban zajlanak. A

tánc oktatással a |egfőbb cé!, hogy a tehetséges gyerekeknek és a táncolni vágyóknak megfe-

|e|ő teret biztosítson, a gyerekek ne az utcán legyenek, hanem közösségben, ahova jó tartoz-

ni, aho! mindig várja őket egy jó társaság és megtanulhatják a rendet, fegye|met. Fontos,

hogy megtapasztalhatják, hogy nemcsak a táncban ke|| ezeket a szabályokat betartani, ha-

nem az é|etben is. Mindeme|lett a tánc önfegyelmet és önbecsülést biztosít, va|amint fe-

szü|tségo|dó hatása is van, fe|o|dja az emberekben a gátlásokat, fej|eszti az á|lóképességet. A

táncoktatás hétfőtő| péntekig kezdő, középha|adó, ha|adó csoportokban történik 6-18 éve-

sek részére, térítésmentesen. A csoport 2013 évben 15 főve| indult, mára 40 aktív tagja van.
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Nyitott ház

A 2009 évben indult a Magdo|na Negyed Program á|ta| támogatott Nyitott Ház program

minden héten egyszer kerü| megrendezésre. A gyerekek korosztályuknak megfele|ően vá-

Iaszthattak a játékok közti!. Népszerűek a sorversenyek, aho| a gyerekek megtanuIhatják,

hogyan ke|| egy csapatban együtt működni. Fontos a megfe|e|ő környezet biztosítása annak

érdekében, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat, gyakran e|őforduló probléma a
gyerekek kĺirében az empatikus és toIerá|ó készség hiánya. Az igényes és biztonságos kör-

nyezet megteremtése mel|ett a közösségben va|ó egyi.ittműködés és a kommunikációs csa-

tornák megta|á|ása a koordinátorok és a gyerekek kĺizott a |egnagyobb eredménye a prog-

ramnak. A programon átlagosan 10-18 gyerek vesz részt, életkoruk 8-].4 éves kor k<izé tehe-

tő. A program során e|őtérbe kerti|nek azok a játékok, melyhez több gyermek kooperációja

szükséges, így tanítva őket csapatmunkára.

e.)Civil pályázat keretében nyújtott támogatások
2015 évben a Józsefuárosi Szabadidős Egyesü|et 1.000.000,- Ft támogatásban részesült tano-

da működtetése cé|jábó! Józsefvárosban, melynek keretében korrepetá|ás, képességfejlesz-

tés, csa|ádsegítés mentorokka|, előadások szervezése va|ósu|t meg.

2015 évben a Megá|!ó Csoport Alapítvány a szenvedélybeteg fiata|ok speciá|is oktatási prog-

ramjának megvalósítása érdekében 300.000,- Ft cisszegű támogatásban részesü|t.

2015 évben a Váltó-Sáv A|apítvány a Vá|tó-Sáv Információs Bázis működtetésére (deviánsok,

hátrányos he|yzetűek, fogvatartottak és szabadu|tak, vaIamint hozzátartozóik társadalmi és

munkaerő-piaci bei||eszkedése) 300.000,- Ft támogatásban részesĹilt.

2015 évben a Kapocs |fjúsági onsegítő Szo|gálat A|apítvány |ega|ább 8 mozgatható irodai

munkaálIomás kia!akítására segítő szükségletek eIlátása érdekében, illetve szolgá|tatás je!|e-

gű é|etvite|i tanácsadás, információs munka, tanu|ást segítő tevékenységek megva|ósítására

300.000,- Ft támogatásban részesült.

f.) Szünidei gyermekétkeztetés

Az önkormányzat a nyári szünidő a|att e|mú|t években is több száz gyermek ingyenes étkezé-

séről gondoskodott részben központi á||ami támogatásbó|, részben saját forrásbó].

A Gyvt. 2oL6. január 01' napjától hatá|yos rende|kezései érte|mében az önkormányzatoknak

a bö|csőde és az óvoda zárva tartása, valamint az isko|ában a sztinetek időtartama alatt kére-

lemre a dé|i me|eg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a ha|mozottan hátrányos

he|yzetű gyermek részére ingyenesen kel| biztosítaniuk. A te|epti|ési önkormányzat a szüni-

dei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben részesü|ő, ha|mozottan hátrányos helyzetű gyermek tekintetében a bö|csődei

el|átásban, óvodai neve|ésben részestilő gyermekek számára a bo|csődei e||átást nyújtó in-

tézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt va|amennyi munkanapon köteles

megszervezni, és ennek keretén belti| a szu|ő, törvényes képvise|ő kére|mének megfe|e|ő

időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.
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Az e|őbbi esetbe nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben |ega|ább 43 munkana-
pon, |egfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,az őszi, téli és ta-
vaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szĹinet időtar-
tamára eső valamennyi munkanapon köteles megszervezni, és ennek keretén be|ü| a szu|ő,

törvényes képviselő kére|mének megfele|ő időtartamban az adott gyermek részére biztosĹ
tani.

Az tnkormányzat az évközbeniétkeztetést is nagymértékben támogatja azza|, hogy a 2015

szeptemberétő| bevezetésre kerü|t egészségesebb, de drágább éteIek miatt megnövekedett
költségeket átVálIa|ta a szti|őktől. Az á||ami és önkormányzatitámogatásoknak kcjszönhetően

ma egyet|en bcllcsődés, óvodás és iskolás gyermek sem maradhat éhesen Józsefuárosban'

g.) Pénzbeli és természetbeni ellátások
A szociális jel|egű pénzbe|i és természetbeni e||átásokró| szó|ó jogszabá|yok 2014 és 2015

évben is módosultak. 2014. január l-jétől az átmeneti segé|y, a temetési segély és a rendkĹ
vüli gyermekvédelmi támogatás ciná||ó e||átási formaként megszűnt és önkormányzati se-

gé||yé o|vadt össze. A tĺirvény felhataImazása szerint a te|epü|ési önkormányzatoknak legké-

sőbb 2013. december 31-éig ke||ett megalkotnia az <inkormányzati segé|y megá|lapításának,

kifizetésének, fo|yósításának vaIamint feIhasználása elIenőrzésének szabá|yairó! szóló rende-

|etét. A 2013 évben szociális támogatásban részesü|ők számának és a megá!|apított támoga-
tási <isszegek, valamint a szociális tcirvényben megfogaImazott szempontrendszer figyeIembe

vételéveI kerültek kidolgozásra az cinkormányzati segé|y részletszabályai, me|y szabályozás fő
cé|ja az egyedü|á|lók, a kiskorú gyermekeket neve|ő csa|ádok, va|amint az egészségtigyi prob-

|émákkaI rendeIkező kerü|eti Iakosok minél hatékonyabb támogatása vo|t'

A20L4. évtől hatályos rendeletben a jogosu|tsági értékhatárok 25-30%o-a|, a megá||apítható

támogatási összegek éves keretcisszegei a gyermeket nevelő családok esetében 40.000,- Ft-

ró| 50'000,- Ft-ra emelkedtek, a ,,gyermekte|en,, háztartásokban ez a keretösszeg változatla-
nu| 40.000,- Ft-ban kerü|t meghatározásra. Az alka|manként minimá|isan adható támogatási
ĺisszeg 5.000,- Ft-ban, míg a nem várt több|etkiadás foga|mának meghatározásáva| ez az osz-

szeg 10.000,- Ft-ban kerü|t meghatározásra. Az új rendeletben meghatározott pénzbe|i tá-

mogatások jogosu|tsági feltételei, az egy főre jutó havi jövedelemhatár mértéke eIsősorban a

gyermekes családok esetében vá|tozott kedvezően, me|ynek következtében növekedett a

támogatottak száma, va|amint a kifizetett segé|yek összegei is. Az ĺinkormányzati segé|y ter-
mészetbeni formái 2oL4. január 01. napjától a gyermekek részére nyújtott étkezéstérítési
támogatás, va|amint a táboroztatási támogatás. A rendeletben az étkezéstérítési támogatás
fe|tételei megvá|toztak, egyszerűsödtek, a jogosu|ti kör bővítésre kerü|t. A támogatás mér-

téke az étkezési térítési díj havi cisszegének 35o/o- a. A táboroztatásitámogatásra az oktatási-
neve|ési, valamint a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény vezetőjének javas-

lata a|apján az a szociá|isan rászoru|t gyermek jogosu|t, aki az tnkormányzat fenntartásában
vagy működtetésében |évő oktatási-nevelési intézménybe jár Vagy gyermekjó|éti intézmény
e||átottja, a káptaIanfüredi és magyarkúti intézményitáboroztatás biztosítása érdekében.
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A táboroztatási támogatás közvet|enü| a tábort üzeme|tető gazdasági társaság számlájára

utólagosan kerü |t átuta|ásra.

2015 évben a szociális és a k<iltségvetési ttirvény rendelkezései szerint jelentősen áta|aku|t,

megúju|t a rászorulók támogatási rendszere. A joga|kotó szándéka az volt, hogy a módosítá-
soknak ktiszönhetően az új szociális támogatási rendszer igazságosabbá és átláthatóbbá vál-
jon, emel|ett e|ejét Vegye a korábban gyakran tapaszta|t, segélyekke! va|ó visszaéIéseknek.

Továbbra is támogatásra kerü|tek azon személyek, akik nem képesek a munkavégzésre vagy

nem kapnak munkát (még a közfog|alkoztatás keretében sem), azonban fontos, hogy a jövő-

ben azok kapjanak támogatást, akik va|óban rászorulnak. A Kormány kieme|t céIkitűzései

kclzé tartozik a csa!ádok támogatása és a gyermekvállalás e!ősegítése. A módosítás célja,

hogy Magyarországon egy o|yan támogatási rendszer alaku|jon ki, amely igazodik a kü|önbö-

ző családi élethe|yzetek által je|entett é|etpá|yákh oz, ezze| is szo|gá|va a tervezett gyermekek

megszü|etését. A munkabérre 2016-ban is Európa egyik |ega|acsonyabb adóku|csa (L5o/o)

vonatkozik, a gyermeknevelést pedig családi adókedvezménnyel segíti a Kormány.

A jogszabá|yváltozás aIapján a szociális támogatások ketté váltak:

- á|lam á|tal biztosított támogatásokra,
- önkormányzat á|taI biztosított szociális támogatásokra.

2015. március 01. napjátó| az ál|ami fe|e|ősségi körbe tartozó e|látások kormányhivata|i ha-

táskörbe, az önkormányzati el|átások képviselő-testü|eti hatáskörbe kerültek. A módosítássaI

az á||ami szabá|yozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segé|yezésseI kapcso|atos

feIadatai e|vá|asztásra kerü|tek.

A szociá|is igazgatásró| és szociális e||átásokró| szó|ó 1993. évi !|l. törvény az alábbi, köte|ező

e|látásokra vonatkozó szabá|yokat tartaImazza, me|yek megá||apítása 2015. március 01-től a

kormányhivata! hatáskcirébe tartoznak:
- időskorúak járadéka,
- fog|alkoztatást helyettesítő támogatás,
- egészségkárosodási és gyermekfe|ügyeIeti támogatás,
- ápolási díj,
- a|anyi és normatív közgyógye||átás,
- egészségügyi szolgá|tatásra való jogosu|tság.

A módosítást megelőzően köteIezően nyújtott szociá|is támogatások kcjréből kikerü|t a lakás-

fenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, az óvodáztatási támogatás a kcite-

|ező óvodáztatás bevezetését követően megszűntetésre kerü|t. A jogszabályváltozás alapján

a kötelező e||átások körén kívültovábbi e||átások nyújtásáró| és a jogosu|tságifeltételekrő| az

önkormányzatok dcinthetnek, a szociális törvény csupán a|ape|veket foga|mazott meg a te|e-

pü|ési támogatásra vonatkozőan. A támogatás egyes típusait és jogosu|tsági fe|téte|eit az

önkormányzatoknak 2oL5. február 28' napjáig rende|etben ke||ett meghatároznia.
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Települési támogatás
A szociális törvény rendelkezései szerint a képviselő-testület a szociá|is törvény rendelkezé-

sei alapján nyújtott pénzbe|i és természetbeni el|átások kiegészítéseként, önkormányzati

rendeletben meghatározott feltételek a!apján települési támogatást nyújt. A képvise|ő-

testrj|et a !étfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszako-

san Vagy tartósan |étfenntartási gondda| küzdő szemé|yek részére rendkívri|i te|epü|ési tá-

mogatást köteles nyújtani. TeIepülési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a Iakhatáshoz kapcso|ódó rendszeres kiadások vise|éséhez,

b) a 18. é|etévét betö|ttitt tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását

végző szemé|y részére,

c) a gyógyszer-kiadásokvise|éséhez,

d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsoIódó hátralékot feIhaImozó szemé|yek részére.

onkormányzatunk a telepü|ési támogatás meghatározása során az eddig nyújtott mindegyik

önkormányzati támogatás (az adósságkeze|ési szo|gá|tatás, Iakásfenntartási támogatás, ĺin-

kormányzati segé|y, vaIamint méltányossági kcizgyógye||átás)feltételrendszerét fe|ülvizsgálta

és az e!mú!t évek során nyert tapasztalatok a|apján újragondolásra kerÜ|tek ezen segé|yezési

formák. Az új rende|et megalkotásakor figye|embe vételre került, hogy a telepĹi|ési támoga-

tás e|sősorban a mindennapi é|ethez szükséges a!apvető kiadásokhoz (éle|miszer, lakásfenn-

tartási kiadások, gyógyszerkö|tségek) nyújtson segítséget és e|sőd|egesen természetbeni

formában annak érdekében, hogy a segítségnyújtás valóban e|érje a cétját. onkormányza-

tunk továbbra is fontos feladatnak tekintette a |akhatási kiadásokhoz kapcsoIódó hátra|ékot

feIhalmozó személyek támogatását, a szolgáltatás feltéte|rendszerének átalakításáva| (ér-

tékhatár változatlan fenntartásával, a díjtartozás mértékének és a támogatás osszegének

cscikkentéséve|, az önrész mértékének megvá|toztatásával) továbbra is biztosította ezen tá-

mogatásitípust.

A te|epü|ési támogatás meghatározása során e|sődleges szempont vo|t az igazságosabb, át-

|áthatóbb támogatási rendszer kia|akítása; melynek során az onkormányzat a szociá|isan

rászoru|t időseket, betegeket, az önhibájukon kívril keresőképte|en/szolgá|tatóná| tartozást

fe|ha|mozókat, a rendkívtili é|ethe|yzetben lévőket (elemi kár, halá|eset, bűncse|ekmény ál-

dozata ) tá mogatja elsőd Iegesen. Az e |fogadott ön korm á nyzati rend eIetben

- részletesen meghatározásra kerĹilt a kére|em benyújtásához szükséges dokumentu-

mok köre, a támogatások jogosu|tsági feltételrendszere,

- a támogatások célzottak, a természetbeni e||átási formák szélesebb körben kerÜ|tek

bevezetésre, a pénzbeIi eIlátások cscikkentek,

- a kére|em e|bírására új, a korábbinál szigorúbb és rész|etesebb szempontrendszer ke-

rü|t meghatározásra, ennek során a kére|mező jĺivede|mi és vagyoni he|yzetének,

szociá|is körü|ményeinek részletesebb vizsgá|ata tĺirténik meg azá|ta|, hogy va|a-

men nyi kéreImező esetében környezettanu Imá ny készü|,
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- bevezetésre kerü|t a szakmai előkészítő munkacsoport rendszere, a munkacsoport

személyesen hal|gatja meg a kére|mezőt és a munkacsoport tesz javaslatot a dontés-
hozónak a támogatás biztosítására és annak összegére, ezá|tal a döntés előkészítése

során szélesebb korű bevonása tĺjrténik meg a szociá|is terü|eten dolgozó szakembe-

reknek.

Rendkívü|i teIepü|ési támogatás
A szociá|is törvény rendeIkezései szerint a képviselő-testÜlet a |étfenntartást veszé|yeztető

rendkívüli é|ethe|yzetbe került, vaIamint az időszakosan Vagy tartósan |étfenntartási gonddal

küzdő szemé|yek részére rendkívtili te|epülési támogatást köteles nyújtani. A rendkívtili tá-
mogatás a 2oI4. évi önkormányzati segé|y rendszerét vá|totta fe|. Az önkormányzati segé|y

pénzbe|i és természetbeni formában nyújtott segítséget. Pénzbeli támogatást nyújtott a lét-

fenntartási gondokka| küzdők részére, va|amint az a|ka|manként jelentkező, nem várt több.
Ietkiadásokra. Természetbeni formája a gyermekétkeztetés, vaIamint a táboroztatás támoga-

tása vo|t. 2oL5-tő| a jogosultsági értékhatárok összegének megtartása me||ett sávosan éves

segé|yezési keretösszeg kerül meghatározásra, melynek során figyelembe |ett véve az eddig
nyújtott, azonban március 1.-jétől megszűnő |akásfenntartási támogatás feltételrendszere,

valamint a gyermekvédelmi kedvezmény összeghatára. Negyedévente kertilhet megá|lapĹ

tásra, e|sősorban természetbeniformában (uta|vány, lakásfenntartási kiadásokra a szo|gá|ta-

tók fe|é) kivéte|t képez ez a|ó| a rendkívüli élethelyzetbő| adódó kiadások támogatása, vala-

mint a té|i fűtési támogatás, aho| továbbra is pénzbeli támogatás formájában történik a se-

gítségnyújtás.

Re nd kívtj l i te l e pü l é si tá m og atá s

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére

A |étfenntartási gondokka| küzdő szemé|yeknek időszakosan Vagy tartósan fennál|ó |étfenn-

tartási gondjaik enyhítésére adható, tárgyévben maximum négy a|kalomma| (három havon-

ta), alka!manként |ega|ább 5.000,- Ft, |egfeljebb 25.000,- Ft összegben, a kifizetés természet-

ben történik:

.- étkezési uta|vány (Erzsébet-utalvány),

- |akhatáshoz kapcso|ódó rendszeres kiadásokhoz (szolgá|tató felé átutalássa|).

Kifizetés pénzben történik:
- |akhatáshoz kapcsolódó téli fűtési támogatás (a kére|mező részére kerti! kifizetésre,

összege 3x3000,- Ft)
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Rendkívüli támogatás időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondda! küzdő

szemé|yek részére

Évente adható
uôĺÁ?^GG'ôđ ''
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Egyedülá|ló 2OO %-a 57.ooo,- ttlÍő 60.000,- Ft

EgyedüIá|ló 2OO-25O%-a 57.000,- tt - 7 L.250,- Ft 50.000,- Ft

Egyedülál|ó 25O-3OO%-a 7L.250,- Ft - 85.500,- Ft 40.000,- Ft

Csa|ádos LSO%-a
42.750,- Ftlfő

60.000,- Ft

40.000,- Ft (RGYK-

ban részesülő csa-

ládok esetében)

Családos LSO-ZOO%-a 4f.750,- Ft - 57.000,- Ft 50.000,- Ft

Családos 2OO-25Oo/o-a 57.000,- Ft - 71.250,- Ft 40.000,- Ft

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátra!ékot fe|haImozó szemé|yek támogatása

Az Szt-ben 2015. március 01. napjátó| hatályon kívril he|yezésre került az adósságkeze|ési

szolgá|tatás rendeIkezései. Az adósságkezelési szo|gáltatás me!lett a kerrileti lakosok díjtarto-

zásuk rendezése érdekében a Há|ózat A|apítványhoz is fordu|hatnak segítségért. A kére|met

a Józsefuárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyermekjó!éti Központnál nyújtható be, me|yet támo-
gató javas|atával megküld az Alapítvány részére. Támogatható lakásfenntartási kö|tségek:

távhőszolgáItatási, víz-, szennyvíze|vezetési, hulIadékkeze|ési díj, kivételes esetekben egyéb

lakásfenntartási kö|tségek. A támogatás maximális cisszege 400.000,- Ft, értékhatára egyedti-

lállók esetében 100.000,- Ft/hő, családosok esetében a 90.000,- Ft/fő/hó, a kérelmezőt ĺin-

rész fizetési kötelezettség terheli (díjhátra|ék Lo-6o%-a, a hátra|ék kezelésének ldőszakátó|

függően) a támogatásró! az A|apítvány Kuratóriuma dönt.

Az adósságkezelési szo|gáltatás megszűnését kcivetően továbbra is indoko|t a |akhatási kia-

dásokhoz kapcso|ódó hátra|ékok támogatása. Az új fe|téte|ek meghatározásakor fontos

szempont vo|t, hogy a jogosultsági értékhatárok jelentősen ne változzanak, azonban a díjhát-

ra|ék időtartama és összege módosu|t, annak érdekében, hogy csökkenjen azon háztartások

száma, ahol több éves díjtartozást halmoznak fel anélktil, hogy akár rész|etfizetési |ehető-

ségge|, a Hálózat A|apítvány támogatásáva| vagy az önkormányzat segítségét kérve adósság-

keze|ési szolgáltatás igénybevéte|éveI időben rendeznék tartozásukat. Az önrész mértéke

változott az eddig fizetendő minimum 25o/o-rő| a rész|etfizetés esetében 3o%o-ra, míg az egy

ĺisszegű befizetések esetében 200.000,- Ft a|atti hátra|ék esetében Zo%o-ra, ezen összeg fe-

! ett vá |toza t|anu| 25%.
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Jogosultsági feltételek
Értékhatár

nyugdíjminimum %.a

önrész osszes díjhátralék összege

időtartama

Kére|em benyúj-

tása

Max. támogatás

csa|ádosok esetében

25o%-a7L.f50,- tt/fő
egyedü|á|lók esetében

3OOo/o-a 85.500,- Ft

(Emberi Erőforrás Bizott-

ság javasIata alapján

mé|tányossáebó! egye-

dü|á||ók esetében 4oo%

114.000,- Ft, családok

esetében 85.500,- ttlfő)
(az e|őző|eg nyújtott

adósságkeze|ési szo!gál-

tatássaI megegyező)

részletfizetés

esetén

minimum
hátralék

30 %-a

(pl.: 400.000,-

tartozás eseté-

ben 37,So/o-os

önrészt jelent)

egyösszegű

befizetés ese-

tén

200.000,- Ft

tartozásig

a hátralék

2O%-a

200.000,- Ft

feletti tartozás

esetében
minimum

a hátralék

25%-a

(2oL4. évben

egységesen

minimum a

hátra|ék f1o/o-a|

|egalább egy szo|gá|tatónál

2 havi szám!aelmaradás,

kivéte| éves Ieo|vasásbó|

maximum 500.000,- Ft

legfe|jebb 2 éven be|ü|i

kivételt képezne ez a|ó|

azon hátra|ékosok, akik a

kéreIem benyújtásakor

érvényes részIetfizetési

szerződéssel rendeIkeznek

és azt időben te|jesítették
(eoL4. évben

minimum 50.000,- Ft

maximum 750.000,- Ft

időbeni korlátozás nem

volt)

J5zSzGyK -ná|
isméte|t kéreIem

esetében az elő-

ző támogatás

foIyósítását kö-

vető

24 hónap

250.000,- Ft

(20L4. évben

300.000,- Ft)

f.
Az intézkedés címe, megnevezése Szabadidős tevékenységek biztosítása, fej-

Iesztő tréningek szervezése

A helyzeteIemzés következtetéseiben fe|tárt

esélyegyen|őségi probléma megnevezése

A csa|ádok nehéz anyagi he|yzete, a nem

megfelelő családmode|| átadása, a neve|és,

gondozás, tĺjrődés hiányábó| adódó veszé-

|yeztetettség, e I h anyago|ás

Az intézkedésse| e|érni kívánt cé| A családok segítése a szabadidő értékes e|-

töltése érdekében, vaIamint a szabadidő

e |tcjltésé h ez megfeI e|ő h e|yszín b iztosítása
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A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal
Szociá|is SzoIgáltatástervezési Koncepció,
lfjúsági Koncepció

Az intézkedés tartaIma Tanácsadás a csa|ád szabadidős tevékenysé-
geinek e|töltésére, he|yszín biztosítása, fej-

Iesztő tréningek szervezése

Az intézkedés feIelőse Józsefuárosi Szociális SzoIgáltató és Gyer-
mekjó!éti Központ

Az intézkedés megva|ósításának határideje 2015.06.30.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Résztvevők száma, beszá moló k

Az intézkedés megva|ósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

Pályázati forrás esetén a projekt megva|ósĹ

tás időtartama

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

A programok folyamatos fenntartása

A tartósan vagy átmenetileg hátrányos szociá|is helyzetben é|ő szüIőknek a gyermekeik sza-
badidős tevékenységeinek biztosítása komo|y terhet jelent. Az intézkedésse| az elsőd|eges
cél a rekreáció adott időben történő biztosítása volt.

a.) fejlesztések, szolgá|tatások
Az e|mú|t öt évben 13 józsefuárosijátszóteret épített vagy újított fel az onkormányzat. 2015-

ben e|készü|t egy teljesen új játszótér a Horváth Mihály téren, a Golgota téren és a Mátyás

téren pedig feIújították a kisgyermekek játszóhelyeit. 201.4 évben Józsefuáros e|nyerte a Vi-

rágos Magyarország verseny budapesti fődíját. A szakemberekbő| á||ó zsíiri értéke|ése szerint

a kertilet a díjat azén érdemelte ki, mert az elmú|t években az összes közterét fe|újította, a

térfigye|ő kamerák te!epítéséveIjavította a közbiztonságot, az energiatakarékosság jegyében

megújította minden isko!áját, óvodáját és bölcsődéjét.

2015 szeptemberében megnyitott a Losonci téri Álta|ános |sko|a teljesen fe|újított uszodája,

me|y a modernizáció után is Budapest egyik |ego|csóbb uszodája. A szaunával kibővített

uszodában a gyermekeknek továbbra is tartanak oktatásokat és edzéseket, de kapui min-

denki e|őtt nyitva áIlna, a józsefuárosi |akosok kedvezményt kapnak a be|épő árából. 20L4-

ben az MNP|l| keretében megújult a FiDo lfjúsági és SzabadidőPark, me|y egész évben várja

a kikapcsolódni vágyókat. A közösségi ház kia|akításának köszcinhetően a park kozkedvelt

ta|á|kozási pont lett, ahol a fiatalok hasznosan tölthetik szabadidejtiket. Szintén a MNP|l|

program keretében 2oL4. májusátó| a megújult Kálvária téren szociális munkások á|tal szer-

vezett programok segítik a kisgyermekes csa|ádok szabadidő e|tö|tését. Decembertől egé-

szen február végéig, minden nap ingyenes korcsolyapálya várta a józsefuárosi korcso|yázni

vágyókat a Horváth MiháIy téren. A nagy érdek|ődésre való tekintettel 201.5 évben 40 négy-

zetméterrel nagyobb vo|t a pá|ya az előző évekhez képest.
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A pályán naponta 200-300 fő korcso!yázott. Lakóközösségek, egyesü|etek kezdeményezésére

számos közösségi kert nyílt Józsefuárosban, többek köz<itt a Magdolna utcában, a Baross

utcában, a Corvin Sétányon Vagy a To|nai utcában. A kertek közosségteremtő erejük me|lett

friss zöldségge|, gytimölccse|, fűszernövénnye| látják el az őket gondozó lakókat. Az onkor-

mányzat a telepü|ési támogatás keretében a fenntartásában |évő vagy á|ta|a működtetett

oktatási-neve!ési és a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménybe járó szociálisan

rászoru|ó gyermekek részére a kápta|anfÜredi és magyarkúti intézményi táboroztatásának

biztosítására nyújtott támogatás. A támogatást az Önkormányzat évek óta biztosÍtja a gyer-

mekek részére, 20L4. évben köze| 900 kerü|eti gyermek táboroztatására összesen

3.7 Lt.zoo,- Ft kerü |t felhaszná|ásra.

b.)Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjólétl xiizpont által nyújtott szabadidős
programok

Az intézmény f0L4 évben is számos gyermektábor szervezésében és |ebonyo|ításában vett
részt és fe|merü|t az igény a fe|nőtt korosztály, i||etve a család egészének szükségleteinek
támogatására is. A Csa|ádsegítő szakmai egység 2oL4, 07. L4. - 2ot4. 07. L7, kozĺitt szerve-
zett csa|ádos tábort Kismaros és környékére. A szá|lás he|yszíne a Kismaros-Börzs<inyligeti
Gyermek- és lfjúsági Tábor volt, összesen 8 (a Központná| gondozásban lévő) rászoruló csa-
|ádnak (23fő részére) biztosított színes programokbó| á|ló ke||emes kikapcso|ódást. 2014. 08.

Lt.- 2oL4.08. 16. kĺizcjtt a Gyermekjó|éti rcizpont szakmai egység á|ta| szervezett táborhoz
csatlakozott a Csa|ádsegítő Kĺizpont egysége, két kol|éga részvéte|éve|. A táborba összesen
48 rászoru|ó gyermeket vittek e| a szervezők, ebbő| 8 gyermek vo|t a Csa|ádsegítő Kĺizpont
ügyfele. A rászoru!ó gyermekek kikapcso|ódásának he|yszíne a Józsefuárosi onkormányzat
káptalanfüredi üdülője vo|t. A Központ a Gyermekjóléti Kcizpont á|taI szervezett 2oL4. 06.
L6.- foL4,08. 16' között lezajlott nyári napkĺizis táborba is közvetített rászoru!ó csa|ádokbó|
gyermeket, hozzájárulva ezze! a gondozott csa|ádokban élő gyermekek szabadidejének hasz-
nos eltĺjltéséhez. łz Üdvhadsereg helyi szervezete is tartott f0L4.06. 18.-06. 29. között gye-

rektábort, me|ybe a JSzSzGyK 1.0 rászoru|ó gyermeket kozvetített. A nyári szünet idején a
ktilönböző segé|yszervezetek á|tal szervezett aktuális szabadidős program lehetőségérő| is
folya matos tájékoztatást nyújtotta k az ü gyfeIekn ek.

2ol5.jú|ius 27. észoLs.július 30. közcitt 3 a|ka|ommal került megszervezésre családos tábo-
rozás a Kismaros és környékére. A táboroztatás során hat V|l|. kerĹi|eti csa|ádnak (összesen
22 főnek) kerü|t biztosításra négy napi szá||ás|ehetőség, programokkal színesített kikapcso-
lódás, napi háromszori étkezés, il|etve az utazás kö|tségeinek az átvál|a|ásával. A programok
kozcjtt szerepe|tek sport- és csapatépítő (családépítő) játékok, kézműves fog|a|kozások, éj-

szakai túra, hegymászás, kártya- il|etve társasjáték parti, kisvasúti kirándu|ás Kirá|yrétre, vá-
rosnézés Vácott, látogatás a székesegyházba, fagy|a|tozás, tábortűz gyújtás, veté|kedő, vaIa-

mint tombola is. A játékok, a kirándu!ások során a családtagok egymás igényeire, pozitívuma-
ira jobban figye|ő csapatként kezdtek működni, a tábor végére erősödött a köztük |évő kohé-
zió, továbbá a sok örömforrás , játék, nevetés kcivetkeztében közérzetl.ik |áthatóan jobbá vált.
Az intézmény Gyermekek Átmenet otthona álta| szervezett Tatai táborhoz csatlakozott a

Csa|ádsegítő Központ egysége, két fő koIléga részvéte|éve|. A táborba összesen 28 rászoru|ó
gyermeket vittek e| a szervezők, ebbő| 5 gyermek vo|t Kcizpont ügyfe|e.

Ir.{
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Az Üdvhadsereg helyi szervezete is szervezett gyerektábort, me|ybe szintén L2 rászoru|ő
gyermek került de|egá|ásra. A nyári szünet idején a küIcjnböző segé|yszervezetek által szer-
vezett aktuá|is szabadidős program lehetőségeirő| folyamatosan tájékoztatást nyújtott az
intézmény. A Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesü|et Téli Néphagyományok játékosan
című pályázatának megvalósításáva! 2oL5. december 18-án a FlDo lfjúsági és Szabadidőpark
területén Karácsonyi forgatag rendezvényen 61 fő vett részt.
A Gyerĺrrekjó|éti Központ lrtincl 2014-ben, lltlnd 201.5-ben (ebben az évben a FiDo Szabadiĺlő
ParkkaI együttműk<idve)júniustól augusztusig nyári napközis tábort működtetett, melynek

keretében naponta 15-18 gyermek napközbenifeltigyeletét, hasznos szabadidő e|tö|tését

biztosította' A tábor résztvevői e|jutottak tĺibbek között a Rex Kutyaotthonba, a Csodák Palo-

tájába, a BudaiVárba, a Veresegyházi Medveparkba, il|. a k|ubhelyiségben szervezett kézmű-

ves, ügyességi, sport, va!amint sütési-főzési !ehetőségeket is kihaszná|ták.

c.) Józsefváros Kiiziisségeiért Nonprofit Zrt. áItal nyújtott szabadidős programok

Nyári napktizis tábor
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|ete 2oL2 évtő| a Kesztyűgyár Köz<isségi

Házban nyári napkcizis tábort működtet.

2oL3. évben jú|ius L7-én indu|t és augusztus 23-án ér véget a tábor. Jú|ius végéig 209 gyer-

mek jelentkezett a nyári táborba, me|y naponta 1.30-1.40 gyermek részvéte|ét je|entette a

Kesztyűgyár területén. A jelentkezett gyerekek két csoportba kerültek elhelyezésre, korcso-

portonként 10 év alattiak és 10 év felettiek. A tapasztalatok azt mutatták, hogy szükséges a

nagy csoportokat kisebbekre osztani, így összesen 4 csoportban játszhattak a gyerekek. Á|-

landó fe|ügye|etet összesen L4 Íő blztosított a gyermekek számára, ebbő! nyo|c fő gyermek-

felügyelő. A gyermekek étkeztetése napi három alka|omma! a Lakatos Menyhért Á|ta|ános

|sko|a és Gimnáziumban kerü|t biztosításra. A táborban megvalósu|ó programok kü|önböző

témák szerinti bontásban va!ósu|tak meg, p|.: kézműves fog|aIkozás, mozgásos, ügyességi

versenyek, veté|kedők. A mozgásos szabadtéri foglalkozáson főként a |abdajátékok vo|tak

előtérben, mint p|. foci, kosárlabda, különböző kidobók, de sorversenyek, páros- és csopor-

tos játékokra is gyakran kerü|t sor. Ezen felül kognitív képességfejlesztő és koordinációs ké-

pesség javító fogla|kozásokra, interaktív programokra is sor került, pé|dáu| csa|ádi nap, Te-

hetségkutató verseny, Hip- hop oktatás, Karaoke, Anna- bá|, stb. A programok tcibbsége sza-

badtéren zaj|ott, így lehetőség nyílt ,,vizes,, feladatok megvalósítására is, me|yet a gyerekek

nagy ĺir<imme| fogadtak. Minden héten egy a|ka|omma| kirándulás kerü|t megszervezésre,

p|.: a Gel|ért- hegyre, azorczy parkba, a Károlyi kertbe, a Babylon Centerbe, aVáros|igetbe, a

Margit- szigetre és a Fővárosi Á||at- és Nĺivénykertbe, va|amint múzeum|átogatásra is sor

kerü|t. A tábor záró rendezvénye családi nap keretén belü| valósu|t meg, me|y során a tábo-

rosok szü|eikke! együtt szórakozhattak. A hangulatot arcfestés, lufi-hajtogató bohóc,

ugrá|óvár fokozta és garantá|ta.

2ot4. évben június 16. napjátó| 10 hétig, augusztus 22. napjáigtartott a tábor, összesen 209

gyermek vett részt a táborban, me|y naponta 100-120 gyermek részvételét je|entette.
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A csoportok e|osztása és felügyelete a 2013 évhez hasonló módon történt. 2oL4. évben is

tematikus napok keretein belĹiI vehettek részt a gyermekek különböző kézműves- sportfog-

IaIkozásokon, foci bajnokságon, bejárták a környék játszótereit, kirándu|tak, vaIamint kü|on-

b i5ző e|őadá so ko n, p rogra m o ko n veh ette k részt.

Kirándulások he|yszíne: T|T Budapesti PIanetárium, Hajógyári sziget, MiniPoIisz, Veresegyházi

Medveotthon, Babylon Center é|mények háza, Gyermekvasút, Csoc|ák Pa|otája,

Tropicarium, olimpiai park, Budakeszi Vadaspark, a Cakkumpakli Színház bábelőadása,Zász-

lómúzeum, Köz|ekedési Múzeum, rendőrmúzeum, E|evenpark, Puskás Ferenc Stadion, Fővá-

rosi Á||at- és Növénykert.

2oL5. évben június 16. napjátó| 10 hétig augusztus 19. napjáig tartott a tábor, melyre 193

gyermek je|entkezett, ez naponta 110-120 gyermek részvételét je|entette. A tábor |ebonyolĹ

tása az e|őző évekhez hasonlóan a|aku!t.

A megszokott tematikus fog|aIkozásokon (kézműves fog|aIkozások, sport programok, táb|ás

játékok, bűnmege!őzési e|őadás, hip-hop és néptánc fog|alkozás, zeneszoba) kívü|i progra-

mok: Ko|ibri Színház (a 99-es busz projekthez kapcso|ódó interaktív darabja), Margit sziget,

Természettudományi Múzeum, Veresegyházi Medvepark, Minipo|isz, Elevenpark, Ge|lérthe-

gyi csúszdapark, Tropicarium, Budakeszi Vadaspark Nemzeti Múzeum, Skanzen, Csodák palo-

tája, Corvin Mozi, Miniversum, Fővárosi Át|at- és Növénykert, Groupama Aréna.

Minden évben a Mátyás téren kerü| megrendezésre a Kesztűgyári napok, aho| a kikapcso-

|ódni vágyókat színvona|as koncertekkel, táncbemutatókka|, bábszínházi e|őadásokka| és

egész napos programokka| várták. A gyermekek többek közcitt arcfestéssel, pingpongver-

sennye| és kézműves fog|aIkozássaltö|thetik e| az időt a programsorozat a|att.

d.) megállapodások, támogatások

Az önkormányzat 2015 májusában határozat|an idejű egytittműködési megál|apodást kötött

a Magyar Testgyakor|ók Köre Budapestte| (továbbiakban: MTK). Az együttműködés kereté-

ben az MTK az a|ábbiakat vál|a|ta:

- elősegíti a józsefuárosi lakosság mind szé|esebb rétegének ösztönzését a sporto|ásra, a

rekreáció és az egészségmegőrzés cé|jábó|. E|ősegíti az egészséges, mozgás gazdag é|et-

mód iránti igény felke|tését, az egészségmegőrzés fontosságának e|ismerésére irányu|ó

szem|életformálást,

- a hátrányos helyzetűek, a nők, valamint a családok sporto|ási lehetőségeit o|y módon tá-

mogatja, hogy az onkormányzatta| e|őre egyeztetett igények és időpontok a|apján bizto-

sÍtja az MTK sporttelepeinek területén |évő sporto|ási lehetőségek térítésmentes igénybe-

Véte|ét,

- azon józsefuárosi isko|ákban, aho| igény merül fe| arra, hogy a tanrendben szerep|ő test-

nevelés órák szakmai koordinációjában szakemberei segítséget nyújtsanak, ott e|őzetes

egyeztetés alapján az MTK erre térítésmentesen lehetőséget biztosít,
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- egyhetes nyári, tehetségkutató sporttábort tart több sportág vonatkozásában az MTK

üzeme|tetésében lévő Lantos Mihály Sporttelepen. 10 fő hátrányos he|yzetű, szociálisan

rászoruló józsefuárosi gyermeknek ingyenesen biztosítja a nyáron megrendezésre kerülő,

egy hétig tartó sporttáborban történő részvéte|t e|őre egyeztetett időpontban,

- a női labdarúgó szakosztálya utánpót|ását e|sőd|egesen a józsefuárosi sporto|ó, te-

hetséges gyermekek kĺizü| választja ki, va!amint a többi sportágban kieme|kedően tel.
jesítő gyermekek e!őnyt élveznek az adott sportág szakosztá|yának utánpót|ás vá|asz-

tása során,

- a |abdarúgó szakosztá|y - nem kiemelt - női bajnoki-, és kupamérkőzésein 25 db in-

gyen jegyet bocsát a kerrileti iskolás gyermekek éslvagv kísérőik rendelkezésére

- az alábbi szakosztályok nem kieme|t mérkőzésein szakosztályonként 20 db ingyen je-

gyet bocsát a józsefuárosi csa|ádok és a fe|nőtt |akosság rendelkezésére, me|yek az

tnkormányzat által meghatározott jelentkezési rendszerben kertilnek felhasználásra.

a) kézilabda (női),

b) kosár|abda (férfi),

c) kosár|abda (női),

- a női |abdarúgó, va|amint karate, taekwondo, illetve egyéb harcművészettel fogla|ko-

zó szakosztá|yai az álta|uk meghatározott időpontban nyi|vános edzéseket tartanak,

melyen kizárő|ag a józsefuárosi lakosok vehetnek részt, e|őzetes egyeztetés szerint.

- aktívan részt vesz a kerületi drogstratégia megva!ósításában, a veszélyeztetett és hát-

rányos he|yzetű gyermekek és fiatalok szerhasználatának megelőzését és csökkenté-

sét céIzó köztlsségi alapú tevékenységek végrehajtásában.

Kápta la nfüredi gyermektábor fejlesztése

Az onkormányzat a tu|ajdonát képező káptalanfüredi gyerektábor komplex fej|esztésérő|

2015 évben döntött. Az elképze!ések szerint a tábor fejlesztése keretében kü!ĺjnbĺiző típusú,

részben té|iesített és vizes blokkal is e|látott, összesen mintegy 300 fős kapacitású szál|ásegy-

ségek te|epítése me|lett az üdriltetéshez és edzőtáborozáshoz is elengedhetetlen kiszo|gá|ó

Iétesítmények (étkező, kozponti épü|et, vizes blokkok és büfé) korszerűsítése és fe|újítása

va|ósulna meg. A fejlesztés érdekében együttműködési megá|lapodás j<itt !étre az tnkor-
mányzat és a MKB Veszprém Kézi|abda Kft.-vel a látványcsapatsportok támogatási konstruk-

ciójának megvalósítása érdekében. A támogatás |ehetőséget biztosít az edzőtáboroztatás-

hoz elengedhetet|en munkacsarnok megépítésére, mely a té|i időszakban is megfele|ő spor-

to|ási Iehetőséget je|entene a táborban tartózkodó gyermekeknek. A terü|et komplex fejlesz-

tése révén sor kerü|het a be|ső utak, sétá|ó utak, parkolók fejlesztésére, valamint a te|jes

zö|dfelü!et frissítésére.
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2oL4. és 2015. évben az onkormányzat a civil pá|yázat keretében több

tott kerü|eti lakosok részvéte|éve| megvalósu|ó szabadidős programok

kében:

szervezetet támoga-

megva|ósítása érde-

ev Szervezet neve Pályázat célja támogatási iisz.
szeq

foL4. 3H Segítő KözhasznÚ
Egyesület

Hátrányos helyzetű roma fiataIok
sportfog|a lkozásai n a k érdekében

sportfeIszere|ések vásár|ása

80.000,- Ft

20t4. Civilek a

PaIotanegyedért
Egvesü|et

A Palotanegyedben ku|turá|is rendez-
vények szervezésére

50.000,- Ft

20L5. Giusto-Kamara Mű-
vészeti Közhasznú

Nonprofit Kft.

lfjúsági hangversenyek szervezése 100.000,- Ft

2015. Ferencvárosi FootbalI
Club

Edzőterem kia|akítása e|sősorban a 8.

kerületi |akosok, il|etve sportolók,
sportoIni vágyók részére az egészsé-
ses életmód kiaIakítása érdekében

400.000,- Ft

fo]-s. Pázmány Péter |fjú-

sáei Eevesü|et
Nyári cserkésztáborok szervezése 500.000,- Ft

foLs. Nagycsaládosok Jó-
zsefuárosi Esvesi.ilete

Csa|ádos tábor szervezése Gyoma-
endrődön

200.000,- Ft

20L5. Főnix MMISzínházi
és Művészeti Műhely
Közhasznú Egyesület

Józsefuárosi lakosok számára 5 e!ő-
adásbó| á|ló bérIet létrehozása a Va-
sas Művészegyüttes A|apítvány szék-
házában, ingyenes e|őadások szerve-

zése

200.000,- Ft

2015. Kcizös Esély Egyesü-
let

Fogjuk meg egymás kezét óvodai
program magvalósítása 4 kerü|eti

óvodában

400.000,- Ft

2oL4. évi sport pá|yázat keretében elnyert támogatások

ev Szervezet neve Pályázat célja támogatási tisz.
szet

20L4. Magyar Aikikai
Aikido Egvesü|et

Nyári tábor szervezése 180.000,- Ft

20L4. Mabuni Karate
Sportegvestilet

Nyári edzőtábor szervezése 200.000,- Ft

ľí
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2ot4.,2015. évi egyházi pá|yázat keretében e|nyert támogatások

ev Szervezet neve Pályázat célja támogatásiösz.
szeg

20L4. 3H Segítő KözhasznÚ
Egyesü|et

Hátrányos he|yzetű roma fiata-
Iok sportfog|alkozásainak ér-
dekében sportfe|szerelések

vásár|ása

80.000,- Ft

20L4. Üdvhadsereg Józsefuárosi
Gyü|ekezete

Napközis gyerektáboroztatás
VlIl. kerü|etben élő hátrányos

helyzetű gyerekek részére

200.000,- Ft

20t4. Jézus Társasága Magya r-

országi Rendtartománya
Közösségépítő progra mok

szervezése
300.000,- Ft

20L4. Budapest Józsefuárosi
Szent József P|ébánia 432.
számú Pázmány Cserkész-

csapat

Nemzetközi zarándok|at (kö-

zösségerősítés, integráció )

szervezése

300.000,- Ft

fol4. Budapest Józsefuárosi
Református Egyházközség

Nyári gyermek- és ifjúságitá-
borok szervezése

Káptalanfüreden, angoI tábor
hátrányos he|yzetű gyerekek-

nek

400.000,- Ft

2015. Üdvhadsereg Szabadegy-
ház Masvarország

Gyermekek étkeztetése, be|é-
pők vásár|ása

250.000,- Ft

20L5. Budapest Józsefuárosi
Református Eevházközsée

M adarásztábor Seregé|yesen
30 fő részvételéveI

400.000,- Ft

2.oLs. Budapest Ki.ilső-

Józsefuárosi Református
Egyházközség

Ku |turá|is programok, adventi
zenés istentiszteletek megtar-
tása, gyermekek, idősek kará-
csonyi ünnepségének szeg-

szervezése, ajándékozás

350.000,- Ft

20t5. Jézus Társasága A|a pít-
vánv

Családi tábor szervezése Kis-
magoson

250.000,- Ft

2oI4',2oL5, évi nemzetiségi pá|yázat keretében eInyert támogatások

ev Szervezet neve Pályázat célia támogatásl tisszeg
20L4. Józsefuárosi Ruszin on-

kormányzat
AnyanyeIvi tábor szervezése

10 gyermek részére
200.000.- Ft

20L4. Józsefuárosi Szerb önkor-
mányzat

Gyermeknap szervezése 200.000,- Ft

20L4. Józsefuárosi Roma on-
kormányzat

,, Nyárköszö ntő,,,,,Cigányva-
rázs,,,,,Anna Bá|,, zenés ku|-

turá|is estek, ,,Szent |stván
Napi Roma Fesztivál,, szer-

vezése

2.200.000,- Ft

foĹs. Józsefuárosi Ruszi onkor-
mányzat

Ruszin anyanye|vi tábor
szervezése

250.000,- Ft
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2015. Józsefuárosi Román ön-
kormányzat

Vallási klubfoglaIkozások,
goblein himzőkör, em|ék-
koncert, tanu lmányi kirán-

du|ás, iroda|mi est

50.000,- Ft

20L5. Józsefuárosi Német Nem-
zetiségi onkormányzat

Nemzetiségi est szervezése 300.000,- Ft

20L5. Józsefvárosi Görög tn-
kormányzat

Dohánygyári em |ékest, ze-
nés iroda|mi est, kirándulás,
h a gyo m á ny őrző r endezv é.

nvek

200.000,- Ft

2015. Józsefuárosi Roma on-
kormányzat

,, N yá rköszö ntő,,,,,Cigányva-
rázs,,,,,Anna Bá|,,,,Kata|in

Bá|,, zenés kulturá|is estek,
ünnepi koncertek szervezé-

se

4.000.000,- Ft

fors. Józsefuárosi Lengyel on-
kormányzat

Kirándu!ás szervezése Len-
gyelországba 20 fő részére

300.000,- Ft

e.l kulturális élet a Józsefvárosban

Pa|otanegyed Fesztivá| - Józsefuáros tĺjrténelmi negyedében, a kultúra és a művészetek be|-

városában 20LL év óta nyaranta a fesztiválhangu|até a főszerep. Koncertek, gyerekprogra-

mok, kézműves vásár és gasztronómiai ínyencségek várják az érdek!ődőket.

Ludovika Fesztivá| - a Nemzeti Közszolgá|ati Egyetem szervezésében kerü| megrendezésre,

aho| a |átogatók látványos katonai, rendészeti, katasztrófavéde|mi bemutatók és a katonai

hagyomá ny őrző tábor p rogra mjai ba nyerhetn ek beteki ntést'

Szenes lván Em|ékkoncert - 2015-ben ötödik alka|ommal rendeztek koncertet Józsefuárosban

Szenes |ván emlékére. Az e|ismert zeneszerző és szövegíró s|ágereit neves művészek e|őadá-

sában halIhatták az érdek|ődők.

Kórusok éjszakája a Palotanegyedben _ 2oL5 júniusában már harmadik alka|omma| került

megrendezésre, az egész estés ku|turális eseményen köze| 600 énekhang 30 kórussa|, 5 stĹ

Iusban 10 f|ashmob kíséretében, rengetegnéző je|en|étében szó|a|t me8 a Pa|otanegyedben

hét ktilönböző he|yszínen.

e) Közműve|ődési megállapodások

Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (2013. május 09.)

A Kamarazenekar díjmentesen vál|alta, hogy kulturális műsorokon kcjzreműködnek évente

|ega|ább egy alkalommal, közreműködik Józsefuáros sze||emi és művészeti értékeinek bemu-

tatásában.
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Vasas Művészegyrittes Alapítvány (2008. május 20.)

A Művészegyüttes vá|lalta, hogy szo|gá|ja Józsefuáros ku|turális érdekeit, művészeti csoport-
jai kedvezményes szo|gáltatási árral vállaInak feIlépéseket az onkormányzat rendezvényein,
vaIamint ingyenes ilIetve kedvezményes árú programokat szerveznek.

Lconardo 41A|apítvány (2009. március 11.)

Az A|apítvány vál|alta a hátrányos helyzetű rétegek ku|turá|is e|esettségének mérsék|ését,

részt vá||a|t a kerület ku|turá|is értékeinek, hagyományainak feltárásában, megismertetésé-
ben, ápo|ásában, kieme!kedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységében. Vá|la|ta to-
vábbá a gyermekek és fiatalok műve|ődési, művészeti és kcizösségi életének felpezsdítését, a
szabadidő kulturá|is és műve|ődési cé|ú eltöltésének e|ősegítését, melynek keretében a
Grund Kĺizműve|ődési Program és Grund Tehetségpont működtetését.
TlT Kossuth K|ub Egyesti|et (201.0. március)

A Kossuth Klub vá||a|ta az aIapszabályába rögzített közművelődésitevékenységek elvégzését,

fo|yamatos tájékoztatást nyújt az tnkormányzat felé az á|taIa szervezett, il|etve befogadott
programokról, a kerrileti |akosok számára ingyenessé teszi, i|e|tve kedvezménnye| kínálja
programjait és képzéseit.

Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Korláto|t Felelősségű Társaság (2015. március 04.)

A Színház vá||a|ta, hogy az onkormányzat ünnepségein e|őadó-művészeti szo|gá|tatásokat

biztosít.

Szent lgnácJezsuita Szakko|égium (2013. ápriIis 09.)

A Szakkolégium e|látandó feladatai a közműve|ődési, tudományos, művészeti tevékenység,

kerü|eti sport és szabadisősport támogatása, valamint minden év szeptemberében egy hetes

Jezsuita Sziget elnevezésű ku|turális rendezvény szervezése.

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (2014, február 12.)

Közműve|ődési, tudományos, művészeti tevékenységek, programok el|átása: Feszty Masa

Művészeti Műhe|y, MusicaSacra kórus, Muzsiká|ó udvar - tavaszi és őszl estéken koncertek a

temp|omkertben, táncház a Párbeszéd Házában, kiál|ítások szervezése, tudományos és köz-

é|eti konferenciák, előadássorozatok, komolyzenei koncertek, pedagógiai műhelyek, Muzsi-

ka-Szó párbeszéde - a|ternatív koncertsorozat, beszé|ő képek - művészettĺjrténeti sorozat,

nemzetközi amatőr fi|mszem|e és fotópá|yázat, Be|városi csend - az e|csendesedést, a belső

béke megta|álását segítő programsorozat.

A közfe|adatot e|látó szerződő szervezetek minden év e|ején beszámolót készítenek az e\őző

évben e||átott tevékenységü kről.
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3.

Az intézkedés címe, megnevezése Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése

A he|yzeteIemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi prob|éma megnevezése

A kerti!etben szegregá!t/telepszerű lakókör-

nyezetben é|ő gyermekek számára vonatko-

zó adatok nem á!|nak rende|kezésre

Az intézkedéssel e|érni kívánt cél Adatgyűjtés, az esetlegesen felmerü!ő prob-

léma megoldására vonatkozóan stratégia

kidoIgozása

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal

Szociális SzoIgáltatástervezési Koncepció,

|fjúsági Koncepció

Az intézkedés tartalma A jelzőrendszer tagjaitó| a kerületi gyermek-

jóIéti és gyermekvédelmi intézmények ada-

tai n a k/információi n a k osszesítése, feIdo|go-

zása

Az intézkedés fe|előse HumánkapcsoIati Iroda

Az intézkedés megvaIósításának határideje 2014.t2.3L.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Beszámo|ók gyűjtése

Az intézkedés megva|ósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

Nem releváns

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

Az intézkedés folyamatos

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|ete a2o7/2oL5. (|X.17.) számú hatá-

rozatában elfogadta Józsefváros lntegrá|t TelepülésfejIesztési Stratégiáját. Stratégia he|yzet-

e|emzésében fogla|tak szerint szegregá|t és szegregációval veszé|yeztetett területek:

Józsefuárosban - 2011-es, csupán részben aktuá|isnak tekinthető adatok szerint - három

szegregátum ta|álható: egy az orczy, egy a Csarnok, egy pedig a Csarnok és a Magdolna ne-

gyed határán. Veszé|yeztetett terü|etbő| tcibb van a kertiletben, azok á|ta| már a Corvin ne-

gyed is érintett, azonban az ott |ehatáro|t terü|etek időkozben jelentős ingatlanfejlesztések

helyszínei |ettek, így nyi|vántartásuk okafogyottá vált. A |egje|entősebb szegregá|t és veszé-

lyeztetett tömbcjk a Magdo|na utca és a Kőris utca mentén ta|álhatóak. A kerület óvodái kö-

zül a Koszorú, a Dankó, a Szĺgony és a Csobánc utcai, körzetes álta|ános iskolái kcizüI szinte

mindegyik mutat szegregációs tendenciákat. Kü|onösen magas a ha|mozottan hátrányos

he|yzetű és speciá|is nevelési igényű gyermekek aránya a Németh Lász|ó Általános lsko|ában.

A zoLL. évi népszám|á|ási adatok a|apján Budapest Vl||. kerü|etében három városszövetbe

ágyazott szegregátum (bekarikázott sĺjtétzöld), ezek körül bővebb, szegregációval veszé|yez-

tetett kapcso|ódó terü|etek (bekarikázott sötétlila), ilIetve négy további szegregációvaI veszé-

|yeztetett terü|et (szintén bekarikázott sötétlila) ta|álható. Utóbbiak köztil kettő - a 4-es és 5-

ĺis je|ű - esetében tudható, hogy a Corvin Sétány Program e|őreha|adása nyomán veszé|yez-

tetettségük időközben bizonyosan megszűnt, további értéke|ésük nem szükséges.
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A 2011-es népszámlá!ási adatok a|apján előá!|ított szegregációs mutató á|ta| |ehatárolt
szegregátu mok és veszélyeztetett terü |etek.

Forrós: KSH.

Két o|yan szegregátum Van, me|yek egy nagy kiterjedésű veszé|yeztetett terü|ethez kapcso-

lódva he|yezkednek e|, ezze| összefüggő lerom|ott terü|eteket alkotva. Az egyes számú

szegregátum/veszé|yeztetett terület a Magdo|na negyed, míg a 2. számÚ terü|et az orczy
negyed je|entős részét fogla|ja eI. A 3. számú szegregátum a Magdolna negyed határa kcize-

lében fekszik.

A Magdolna negyedben lévő 1. szegregátum/veszélyeztetett terület |ehatáro|ása: József

utca - Mátyás tér - Szerdahe|yi utca - Te|eki László tér - Dobozi utca - Magdo|na utca - Lujza

utca - Kálvária tér - Dankó utca - Magdo|na utca _ 5zŰz utca - Tavaszmező utca - Lovassy

Lász|ó utca határvona|ú, nyolc tömböt magában fog|aló terü|et, me|ybő| a József utca - Má-

tyás tér - Dankó utca - Magdo|na utca - Koszorú utca - Tavaszmező utca _ Lovassy László

utca á|tal lehatáro|t két tömb szegregátum. A terü|et kĺirü! több veszélyeztetett tömb és egy

szegregátum is talá|ható mozaikos elrendezésben. Ez mutatja, hogy a kcirnyező terület is

!eromIottnak számít.

Az Orczy negyedben |évő 2. szegregátum/veszélyeztetett területet a Kálvária tér - Diószegi

Sámuel utca - Kőris utca _ orczy út - Sárkány utca - Diószegi Sámue! utca _ Dugonics utca _

Ká|vária utca - ||lés köz - l!lés utca - Tömő utca _ Füvészkert utca - Práter utca - Kőris utca -
Kálvária utca határvona| által közrefogott öt tömb alkotja' Ezek közüI egy tömb (Dugonics

utca - Diószegi Sámue| utca - Kőris utca - Ká|vária utcák között) a szegregátum.

Mindkét terü|et társadaImi mutatói kedvezőtlenek a korábbi szociológiai fe|vételek alapján; a

szegénység, a társada|mi kirekesztettség, a munkané|küliség, az alacsony isko|ázottság, a

fiatalokná| újratermelődő hátrányos társadalmi he|yzet és a bűnözés, drogkereskede|em,

rossz közbiztonság a|kotják a |egfőbb problémákat. A tapaszta|ati becslések alapján e két

érintett negyedben a |egmagasabb a roma népesség aránya a kerületben.

?ť
..ł-



Mutató megnevezése V!t!. ke. 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 7. sz.

rület 

-

Magdolna Ká!vária
osszesen utca utca

Nagy Temp- Homok Fecske

lom utca utca utca
József Bókay
utca János

utca

Lakónépesség száma 76250 5788 43t7 f73 2r7 46L 224

Lakónépességen
be|ül0-14 évesek
aránya

9,7 L4,7 IL,2 L4,3 13,8 7,r15,0

Lakónépességen
be|ü| 15-59 évesek
aránya

69,2 64,169,L 7t,O 67,6 67,8 65,9 7r,9

Lakónépességen
be|ül 60-X évesek
aránya

2L,t 17,5 !4,3 17,9 22,1 t9,t 2L,O

Legfe|jebb á|ta|ános
iskolai végzettséggeI
rendelkezőkaránya L3,7
az aktív korúakon
(1.5-59 évesek) belü|

28,5 f8,4 25,7 25,9 f3,7 29,9 zL,L

Felsőfokú végzettsé-
gűek a 25 éves és
idősebb népesség 30,1

arányában

13,8 L5,7 27,9 9,5 15,9 16,9 25,5

Rendszeres munka-
jövedeIemmeI nem
rende|kezőkaránya 37,5
az aktív korúakon
(15-59 évesek) be|ü|

49,5 44,O 44,0 48,L 42,4 44,7 45,3

Szegregációs mutató 8,3 19,5 18,0 15,7 L5,T L9,7 15,5

Lakásá||omány (db) 44417 3013 2367 r44 118Lt6 277

Alacsony komfortfo-
kozatú |akások ará- 9,1
nya

18,2 23,3 IL,5 2f,9 Lf,9 L7,8

Egyszobás Iakások
aránya a |akott |aká- 36,0
sokon be|ül

55,2 66,4 4t,L 57,6 6f,r 46,7 31,8

Az egyes szegregációvaI veszé|yeztetett tertiIetek társadaImi mutatói és IakásminőséggeI

kapcsoIatos je||emzői.

(Forrás: KSH)
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A 201.5. évben elfogadott integrált teIepü|ésfejIesztési stratégia részét képezi az

antiszegregációs program, melynek célja, hogy a lerom|ott terriIeteken (szegregátumok, ve-

szé|yeztetett terü|etek) a társadalmi és |akhatási integrációt biztosítsa o|y módon, hogy az

ott élők, kü|ĺincisen a hátrányos he|yzetűek számára

- megfizethető és méltányos |akhatási körü|ményeket teremt a kerületen be|ü!,

- hozzájáru| a fog|a|koztatási esé|yeik ncjvekedéséhez, me|y hosszabb távon tudja biz-

tosítani az anyagi biztonság megteremtését,
- olyan szociális és gyermekjó|éti szolgá|tatásokat biztosít, me|yek érdemben hozzájá-

rulnak a családi és egyéni krízishe|yzetek megoldásához, mege|őzéséhez, és képessé

teszik a hátrányos helyzetű csoportokat, hogy más szo|gáltatásokba bekapcso|ódja-

nak,

- o|yan kcizösségfejIesztési szo|gá|tatásokat biztosít, mely aktív és befogadó helyi kö-

zĺisségeket hoz létre,

- a fiatal generációkná| arra tĺirekszik, hogy a gyermekszegénységet felszámo|ja és

o|yan képzettséghez segítse a fiatatokat, meIlyel esé!yük van a társadaImi integrációra

és megfe|e|ő munkához jutni.

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése és ezen be|i.i! a területi vagy más típusú szeg-

regáció feloldása Józsefuáros onkormányzata számára a fenntartható városfejlődés a|apja.

Ennek tudatában a kerület figyelembe veszi a jövőben megva|ósuló fej|esztéseinél, hogy azok

nem okozhatják sem horizontálisan, sem terü|eti|eg a szegregáció kia|aku|ását vagy erősödé-

sét. Az onkormányzat az á|ta|a működtetett intézményekkel, a Roma Nemzetiségi onkor-
mányzattal, az egyházakkal, egyházi szervezetekke!, i|letve a kerĹi|etben és a kerü|etért dol-
gozó civil szervezetekkel együttműködik annak érdekében, hogy Józsefuárosban az esély-

egyen|őség és a szegregációmentesség a mindennapok részévé váljon. Az együttműködés

eredményeként integrációs kerekaszta|t hoz létre, ame|y meghatározott időkĺjzönként átte-

kinti a Iegrosszabb he|yzetű csa|ádok, a szegregá!t vagy szegregációvaI veszélyeztetett terüle-

teken élő lakosság helyzetét, megvizsgálja annak |ehetőségét, hogy a rendelkezésére á|ló

eszközök (szociális szolgáltatások, települési támogatás, közfog|aIkoztatás stb.) elérik-e eze-

ket a családokat, és amennyiben nem, intézkedéseket javaso| a kerü|et vezetésének a he|y-

zet javítására. A kerekasztal figye|emmel kíséri az esetleges diszkriminációs fo|yamatokat és

összehangolt intézkedésekkeI megszünteti azt. A kerekasztal kieme|t feIadata továbbá, hogy

az antiszegregációs program megva|ósulását nyomonkövesse, az arra irányu|ó monitoringot
fe|ügye|je.

lIl. A nők esélyegyenlősége

1.
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Az intézkedés címe, megnevezése Szabadidős programok szervezése

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyen|őségi prob|éma megnevezése

A nők tú|zott leterheltsége miatt kü|önböző

programok szervezése, egyre több csa|ád

esetében vá|lalnak a nők is munkát, ami

a|apján a nőknek többféle terü|eten ke||

megfeleIniük,

a kerü|et zöldfeIiiIeteinek karbantartása,

felújítása

Az intézkedésse| elérni kívánt cé| A nők szabadidős programjainak segítése, a

tú|zott leterheltség miatti kikapcso|ódás |e-

h etőségének biztosítása

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal

Szociá|is SzoIgá|tatástervezési Koncepció,

lntegrá|t VárosfejIesztési Stratégia

Az intézkedés tartaIma Képzések, szabadidős tevékenységek lehető-

ségének fe|kutatása, bemutatása, megszer-

vezése

Az intézkedés fele|őse Józsefu áros Közĺisségeiért N o n p roÍit zrt.
Az intézkedés megva|ósításának határideje fors.L2.3L.
Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Részt vevők száma

Az intézkedés megvalósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

2oI3. évi költségvetésben forrás ta|á|ható,

pá|yázati !ehetőség kihaszná |ása

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

Pályázat esetén a projekt megva|ósítás idő-

szaka

a.} Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja program az

MNPlll-ban
A projekt álta|ános cé|ja vo|t a Magdo|na negyedben je|entős számban élő, társadalomból

kirekesztett nők mentá|higénés gondozása és munkaerőpiacra történő visszavezetése

fog|aIkoztatási rehabiIitáción keresztÜ|. A társadalom perifériájára kertilt nők

(mélyszegénységben é|ők, haj|ékta|anok, bánta|mazottak, prostituáltak, szerhasználók, stb.)

számára létesített közcisségi tér a Magdolna u. 47-ben kerü|t kia|akításra, me|yben az alábbi

programok va |ósultak meg:

o bármi|yen oknál fogva a munkaerőpiacrő| kiszoru|t nők számára rehabiIitációs

fogla lkoztatás biztosítása,

o |akossági kertrész művelése,

o pszlcho-szociá|isrehabiIitáció

o közös főzés, tartósítás, étkezés.

A program ot2o74.jú|iusa és 201.5. májusa között a Vá|tósáv A|apítvány va|ósította meg,

2015 júniusa után pedig a Józsefváros Közösségeĺért Nonprofit Zrt.
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b.) Józsefváros Ktizösségeiért Nonprofit Zrt. által szervezett programok, szolgáltatások
Női csoport
A Kesztyűgyár KĺizösségiHáz keretei között 2010-ben a Női csoport kifejezetten azzal a cél|al

a|akult meg, hogy segítséget nyújtson a nőknek abban, hogy miné| hamarabb munkába áll-
hassanak. A nőkkel való beszélgetések során egyérte|műen körvonalazódott az a tény, hogy
aki munkané|kü|ivé vá|ik, számtalan egyéb nehézséggel kerül szembe. Nem csupán a rend-
szeres jövedelem kiesés okozta anyagi nélkü|özés je|ent prob|émát, hanem az ebből fakadó
családi konf|iktusok és a folyamatosan növekvő önbizalom hiány, valamint akezdődő lelki és

testi betegségek is. A program megva!ósulásával az elsődleges cé|, hogy a munkanéIktiliség

ál|apotában lévő nőknek átfogó segítséget adjon az é|et teljesebb, egészségesebb megélése
érdekében. Ennek részeként olyan már ismerős, kreatív tevékenységek va|ósu|tak meg a ta-
|á!kozások alkaImáva!, me|yek azonnaIi örömforrást és megerősítést je|entettek a megjelen-
teknek, így támogatva önismeretük és önbiza|muk fej!ődését. A résztvevők a közös főzések,
sütések során építő közösségi élményt szereztek és minden résztvevő javas|atot tehetett
arra, hogy mit szeretne hozzátenni a közös tevékenységhez. Az így megva|ósu|t megerősítő
élmények eredményeképpen a résztvevők magabiztosabbá váltak és nem adták fe| a munka-
keresést a kezdeti sikertelenségek el|enére sem. A tapasztalatok a|apján a |egaktívabb részt-
vevők taIáltak e|őszĺir munkát és a csoporton be|üI ők váltak a példaképekké.

Abbó|, hogy a régiek he|yére fo|yamatosan jĺittek új résztvevők, látható, hogy a programra

van igény és népszerűségnek örvend. A résztvevők kü|önbciző társada!mi és anyagi he|yzetű-
ek, vannak köztük egyedülá|lók és nagycsa|ádban é|ők is, ezen kĺ.i]ĺinbözőségeket jót fogadták
a résztvevők, jól együtt tudtak műkĺidni egymással. A programon részt vettek különböző de-
vianciákkal rendelkezők is, az eseti.ikben nagyobb szükség volt az elfogadásra, a bei!leszkedés

elősegítésére, melyre hosszú időre volt szükség. A csoport minden je|entkező irányában be-

fogadó, senki nem kerti! kizárásra. A csoport támogató tevékenysége kiterjed arra is, hogy

szükség esetén a résztvevő |akhatási problémáiban segítséget nyújtson (p|. szá|lás keresése,

anyaotthonba történő elhelyezés). A résztvevők sok esetben segítséget kapnak ahhoz is,

hogy orvoshoz vagy akár kórházba eljussanak, számos ilyen esetben a csa|ád le|ki háttértá-
mogatása is megva!ósult. A Női csoport é|etében természetesen sok minden vá|tozott az

idők fo|yamán, a felmerülő új igényekhez igazodva. A korábbi á|láskereső nők kĺizü| többen
nyugdíjasok |ettek, akik nem szerették vo!na elhagyni a csoportot, többen közülük segítőként
csatlakoztak újra, ezzel ismét hasznosnak érezték magukat, mely nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy elkerÜ|jék az esetleges,,otthon ragadást,, és a depressziót.

2015-ben a korábbi tevékenységek me|lett új tervek is megvalósultak, mint pé|dáu| a mun-

kába segítés, a munkavilágábó| kiszorultaknak pszicho|ógiai segítségnyújtás, kertműve|és,

termények felhaszná|ása, tartósítása. A résztvevők nagy örömme| fogadták az önismereti és

készségfej|esztő játékokat is' A talá|kozások programja is bővü|t, meghívott vendégek e|ő-

adásain keresztül új életformákba nyertek betekintést a jelen|évők, va|amint irodalom órák is

megvalósu|tak.
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A Női csoport nyitottságából adódóan nemcsak az á|landó tagként ide járó klienseket fogadja

kii|önböző prob!émáikkal, hanem az a|ka|manként megje|enő érdeklődőket is. Tĺjbb szerve-

zet is felkereste a csoportot tapaszta|atcsere szerzés és megosztás érdekében, így kialaku|t

egy kcinnyen elérhető, segítő szervezetekbő| á|ló há|ózat, me|y támogatja a Női csoport mű-

ködését. A Női csoport megismerése nyomán több szakdo|gozat és e|őadás, va|amint TV-

beszélgetés szü|etett az évek során. A program finanszírozását 2013 és 2015 közcitt a Mag-

do|na negyed program biztosította, az MNPlIl zárását kcivetően a program folytatódott a

Fókusz Női Közösségi Kĺizpontban.

A 2013 évben heti 1 alkalommal L2 fő, míg2oL4,2015 évben heti két a|ka|omma| L2-t2fő
vett részt a csoport fog|akozásaink.

Társadalomból kirekesztett nők foalalkoztatósa és rehabilitációia (2075. iúnius
75-tőlI
A Kesztyűgyár Közösségi Ház több éve ad helyet a ,,Női csoport,, - programnak, amely kata|i-

zátorként alapot szolgá|tatott egy hosszú távú koncepció kido|gozásához egy nőknek szóló

köztisségi tér megva|ósításáró|. Egy tér, ami a lehetőségekhez mérten igyekszik miné| ponto-

sabban megfe|e|ni a női igényeknek, elvárásoknak mind kÜ|sőségeiben, mind az ott megvaló-

suló, kifejezetten a cé|csoportnak szó|ó, igényeikhez igazodó, kcizcisen ve|ük kia|akított prog-

ramok tekintetében. Ennek ad helyet 2015 nyara óta a Fókusz Női Kcjzösségi Központ a Mag-

do|na utca 47. szám a|att, ahol a k|asszikus Női csoport me|lett egyéni életmód-tanácsadást

és ál|áskereső klubot látogathatnak a segítségre szoru|ó nők. A programstruktúra flexibiIisen

alkalmazkodik a résztvevő közösség e|várásaihoz, figye|embe véve a folyamatosan je|entkező

új igényeket. A női szerepek megértése és megfe|e|ő megé|ése egy a|apvető kulcsa az e|ége-

dettségnek, így ame|lett, hogy tanácsadás és segítségnyújtás is történik, a szerepek (anya,

segítő, alkotó, tanító, védő, stb') aktív megélésére is igyekeznek megteremteni az a|ka|mat a

szakemberek.

Hoąvon tovább? - eqvéni esetkezelés

Ez a program konzu|tációs lehetőséget biztosít a környéken élő hátrányos he|yzetű nők ré-

szére. A program 2015 júniusátó! vá|t e|érhetővé, átlagosan havi 6 fő rendszeres résztvevő-

ve|. A program cé|jai k<izĺitt szerepe| többek között a hétkcjznapokban megje|enő érzelmi,

kapcso|ati prob|émák tisztázása, megértése, enyhítése, keze!ése' Az egyéni tanácsadás egy

fo|yamatként va|ósul meg, ame|y általában ugyanazon k|iensek rendszeres megje|enésével

tud hatékonyan működni. A|apvetően folyamatelvű és támogató jel|egű tanácsadás kerül

biztosításra, me|ynek célja, hogy a kliens megismerje egyéni he|yzetét, prob|émáit és megta-

|á|ják a cé|jainak e|éréséhez szükséges utat. A tanácsadást fe|kereső szemé|yek e|sősorban

ál|áskeresők, minden esetben alacsony jĺivede|emme| rendelkezők. A résztvevők köre szer-

teágazó, nagycsaládosok, egyedü|á||ók, |akhatási körü|ményeik változóak, több k|iens átme-

neti szá|láson é|. A leggyakrabban megje|ent témák a kedvte|enség, enyhe depresszió, a|vás-

zavar és a krízishe|yzetek, ame|yekbő| szÜkséges a kiutat megta|á|ni annak érdekében, hogy

az élettiket saját maguk számára megfe|e|ően tudják fo|ytatni.
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Áttóskeresési Ktub Nőknek
A Fókusz Női Közösségi Kĺizpontban 2015 júniusától szerdai napokon, két órában Á|láskere-

sési K|ub va!ósult meg, melyen 6-7 á|láskereső je|enik meg alkalmanként. A Magdo|na ne-

gyed lakói között nagy számban talá|hatóak á|láskeresők, sok itt é|ő lakos nem rende|kezik

á||andó, bejelentett munkáva!, ami gyakran digitá|is analfabétizmussa| is egytitt jár. A K|ub

tevékenysége és a feIkínált !ehetőségei szerteágazóak. Kĺjzös ĺiné|etrajzírás és fényképkészĹ
tés volt az adott időszak fő fe|adata, mive| a részvevők vagy e|avu|t öné|etrajzzal rendelkez-

tek vagy semmilyen formában nem rende|keztek öné|etrajzza|. Egyeséve! került megbeszé-

lésre minden k|ienssel, hogy mi|yen tanuImányokat végzett, mi|yen munkatapasztalatta!
rende|kezik, annak érdekében, hogy mindenkinek a |egmegfe|előbb adatok kerü|hessenek az

önéletrajzába. E me|lett megbeszé|ésre kerü|t, hogy mi|yen álláskeresési formák |éteznek és

melyik |ehet számunkra a leghatékonyabb. A k|iensek megje|enése rendszeres vo|t, mivel

hosszabb fo|yamatba telt megtalá|ni a megfele|ő ál|ást a számukra. A K|ubban a konkrét ál-
|ás|ehetőségek fe!kutatása je|entette a fő feladatot aIka|omró|-aIka|omra. Je|lemzően a taka-

rítói és a konyhai kisegítő állások bizonyu|tak a legnépszerűbbnek, a varrónői munka me||ett.

Érkezett több á|láskereső is, akive| komplex munkába kel|ett kezdeni. Szükséges volt fe|tér-

képezni az eddigi munkatapasztalatokat és a készségeket, képességeket, mivel sok esetben

nem hívhatók e|ő könnyen ezek az információk, ami megnehezítik a hatékony segítségnyúj-

tást. Az igazi kihívást azok a szemé|yek je|entették a programot megva|ósítók számára, akik

idősebb koruk el|enére egyá!ta|án nem rende|keztek munkatapaszta|atta|, esettikben az á|ta-

|uk rendszeresen, a saját háztartásukban e|végzett fe|adatokbó| emeltek ki o|yan munkafo-

|yamatokat, me|yet kereső tevékenységbe lehetett eset|eg átfordítani. A te|efonos kommu-

nikáció elsajátítása szintén programszerűen va!ósu|t meg, mive| jel|emzően a programra ér.
kezők nem rende|keztek megfe|elő kommunikációs eszkozökke] a hatékony és sikeres infor-
máció átadáshoz és önkifejezéshez.

|V. Az idősek esélyegyen|ősége
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Az intézkedés címe, megnevezése Tanfo|yamok, képzések biztosítása

A he|yzeteIemzés következtetéseiben fe|tárt

esé|yegyen|őségi probléma megnevezése

E|ethosszig tartó tanu|ás Iehetőségének biz.

tosítása

Az intézkedéssel e|érni kívánt céI Az idősek körében az aktív időskor segítése,

tanu|ás, fejlődés |ehetőségének biztosítása

igény szerint'

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal

Idősügyi Stratégia, Szociális Szolgá|tatáster-

vezési Koncepció

Az intézkedés tartalma Tanfo|yamok képzések szervezése, tájékoz-

tatás a tanulási Iehetőségekrő|

Az intézkedés feIe|őse Józsefuáros Közcisségeiért Non p ro fit zrt.
Az intézkedés megva|ósításának határideje 2015.L2.31.
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Az intézkedés eredményességét mérő indi-
kátor(ok)

Résztvevők

Az intézkedés megva!ósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

I ntézm ény költségvetésében

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

Pá|yázat esetén a projekt fenntartásáig,

szakmai program ba beépítve

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat 2oL3. évben |dősbarát onkormányzat díjat nyert

annak elismeréseként, hogy he|yi szinten kiemelten fog|alkozik az idős emberek fizikai, |elki

és anyagi támogatásával. Az Önkormányzat sokat tesz a kerület idősebb po|gárai életminő-

ségének javítása érdekében és több olyan intézkedést is hozott, ame|y segíti és megk<innyíti

az é|etĹiket, a mindennapi bo|dogu|ásukat. Bevezetésre kerü|t a Szűrőszombat, amelyeken a

józsefuárosiak ingyenes orvosi vizsgá|atokon, szűréseken vehetnek részt, ezt a szo|gá|tatást

többnyire nyugdíjasok veszik igénybe.

A Józsefuárosi Szociá|is Szolgá|tatási és Gyermekjóléti Központ Házi segítségnyújtás és szociá-

lis étkeztetés szakmai egysége által működik a személyszál|ítás, me|y a kertileti időseknek

biztosÍtja a szá||ítást, akik egyénileg nem tudják megoldani, hogy az orvosi szakrendelésekre

e|jussanak. A 2010. elejétő| működő programra olyan nagy az érdek|ődés, hogy a kezdeti

péntekekre kor|átozott szállítási idő az évek során már a hét minden napjára kiterjedt, segít-

ve a szakrendelésekre eljutni kívánó kerü|eti időseket.

Az Önkormányzat gondoskodik az idősek szabadidős programjairól is, hogy csökkentse a

nyugdíjba vonu|ás utáni passzivitást és bezárkózást. A kerületben 5 idős k|ub működik je|en-

leg a Józsefuárosi Szociá|is SzoIgá|tató és Gyermekjó|éti Központ - NappaIi el|átás keretében,

mely egyenként 60 fő befogadására képes, de a magas számú igénybevétel és területi elosz-

lás egyenlőtlensége miatt az Önkormányzat a kerü|et Palotanegyed részében új idős k|ub

kiaIakítását tervezi, melyről a Képviselő-testület 2oL5. december hónapban döntött.

A tevékeny időskor érdekében a nappa|i k|ubok számos programot szerveznek, a klub tagjai

kirándulásokon vesznek részt, rendezvényeket |átogatnak, a hétköznapok hasznos e|töltése

és a kulturá|is szórakozás is biztosított. Lehetőség Van TV, rádiő, internet haszná|atra, napi-

és hetilapok olvasására, filmvetítésre, társasjáték, sakk, kártya és egyéb, a hasznos időtö|tést

biztosító eszközök használatára, kézműves fog|aIkozásokon való részvéteIre, ahoI az érdeklő-

dők fej!eszthetik, iIletve szinten tarthatják a manuá|is készségeiket, ilIetve figye-

lem/koncentráció képességeiket és élvezhetik az alkotás örömét (varrás, kötés, horgolás,

gyöngyfűzés, kosárfonás, stb.). A nappa|i e||átás keretében működő idős klubok |ehetőséget

biztosítanak számítógép, i|letve internet használatra, aho! több esetben egymást segítik a

k|ubtagok az ismereteik további bővítése érdekében.

A k|ubtagok közül tclbben rendszeresen járnak a színházak és múzeumok á|ta| szervezett

kedvezményes e|őadásokra, kiá|lításokra. A felsoro|takon kívü| külcinböző zenés-táncos i||.

műsoros rendezvényt is szerveznek. A legaktívabb tagok kedvéért, akik szeretnek kiránduIni,

sétálni, é|vezik a szabadban megvalósu|ó programokat, kirándu|ásokat szerveznek, va|amint

kcizös bográcsozást és nyári káptalanfüredi üdülést.
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Akik kicsit otthonü|ősebbek, de szeretnek egy-egy napra kimozdu|ni, összevont egynapos

buszos kirándu|ásokon vehettek részt (pl a 201.5. évben: Székesfehérvárra 89 fő részvételé-

ve|); G<id<i!|őre a Grassa|kovich kasté|yba tettek kirándu|ást a Víg-otthon ldőskorúak Klubjá-

nak tagjai a k|ub 35. születésnapja a|ka|mából; a Visegrádi KiráIyi Pa|otához, L25 fő részvéte-

|éve|).

A K|ubok több alka|omma| kaptak ingyenes vagy kedvezményes színházjegyet, az e|őadások-

ra, me|yre nagy számban mentek el a klubtagok.

Havonta egy a|ka|ommal minden k|ubot fe|keres egy kerü|eti háziorvos, prevenciós e|őadá-

sokat tart, válaszo| az el|átottak kérdéseire, vérnyomást mér, tanácsot ad.

Az ellátási és étkezési napok számának alakulása az időskorúak k!ubjaiban

zoL4.ot.ot - 2oL4.Ĺ2.31.

Hónap Ciklámen Napraforgó őszikék Reménysugár
Víe.

Otthon
Osszesen

I

|átogatás 1088 LOg4 L25L 1150 LL&4 5767

étkezés 918 643 545 600 819 3525

il.
látogatás 9L6 1005 1160 LLLg 1115 5315

étkezés 762 595 520 554 73L 3Ĺ62

I It.
látogatás 1058 1065 t22t L237 1200 5781

étkezés 920 734 544 638 797 3633

tv.
látogatás 1063 LO79 1258 1230 L256 5886

étkezés 85L 816 s58 679 83s 3739

v.
Iátogatás 1068 1058 r256 Lt97 1242 5821

étkezés 869 833 449 661 843 3655

v!.
látogatás 967 956 1140 1L0L 1L13 5277

étkezés 860 769 44L 631 828 3529

vil.
látogatás LL6L LL67 1358 1303 1354 6343

étkezés 910 785 4L7 635 882 3629

VIII.
látogatás 1036 LOL2 1195 1069 1156 5468

étkezés 861 753 4ro s52 865 344L

IX.
látogatás LL3L 1118 1320 LL65 L285 6019

étkezés 875 795 377 548 837 3432

x.
látogatás 1081 1059 L260 L078 1247 5719

étkezés 980 814 447 443 659 3559

x!.
látogatás LO47 10L0 L200 LOz4 tL52 5433

étkezés 986 772 443 414 593 3438

xil.
látogatás 1005 1054 rooT tooT Lzt4 5540

étkezés 951 803 396 396 618 3437
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Az ellátási és étkezési napok számának alakulása az időskorúak klubjaiban 2015.01.01.
2015.12.3í..

Az onkormányzat azokra az idősödő és idős emberekre is gondol, akik még tanulni szeretné-

nek. A Kesztyűgyár Kozösségi Házban számítógép-keze|ői tanfolyam segíti az idősek informa-

tikávaI történő ismerkedését. A 201.3-15-ös időszakban az MNP|l| á|tal fĺnanszírozott Webre,

Nagyi! csoport elsősorban az idősebb korosztály számára biztosított a|apfokú számítástech-

nikai képzést.

I''t
,sĺ

b)

Hónap
clklá-
men

Naprafor-

eó

őszi.
kék

Reménysu-

Eár

Víg-

ott-
hon

Ossze-

sen

l.*
látogatás 892 1 L10 r260 961 Lztt 5 434

étkezés 696 556 363 356 609 2 s80

ll. *
|átogatás 942 1 055 1 200 919 t L64 5 280

étkezés 660 519 337 364 570 2450

!ll. * látogatás 1 010 1 100 L320 983 t293 5706
étkezés 664 574 428 393 631 2690

IV. *
látogatás 86s 1 043 L260 929 T2L7 5 314

étkezés 616 492 4L6 346 581 2451

v.*
látogatás 661 94r L L4O 875 r 134 4751
étkezés 435 372 34f 4L8 556 2123

vl. * látogatás 875 1 082 1 315 949 L265 5 486

étkezés 566 465 329 511 649 2520

ut.
látogatás 920 L037 L377 977 L2t7 5 528

étkezés 602 488 342 472 693 2597

vilt.
|átogatás 764 904 L L94 852 1 083 4797
étkezés 486 4L4 308 318 6L4 2140

tx.
|átogatás 939 1 040 r276 LO25 L203 5 483

étkezés s60 524 351 405 649 2489

x.
látogatás 945 996 L257 1 030 1 183 5 4tt
étkezés 536 460 361 385 673 2415

xt.
látogatás 1 003 1 00L L239 L026 L L82 5 451

étkezés 531 459 357 380 628 2 355

xil.
|átogatás 933 960 L298 LOTL L L87 5 449

étkezés 548 47L 384 474 57L 2448

Ossze-

sen

látoga.

tás
to749 12269 15 136 tL597 14 339 64 090

étkezés 6 900 5794 4 318 4822 7 424 29258



A képzés cé|ja az alapfokú ismeretek átadása, me|y ismereteket a|kalmazva a hallgatók min-

den különösebb gond és probléma nélkül kommunikálhattak, hasznáIhatták a kü|önböző

portá|okat, közösségi életet é|hettek a digitá|is és virtuá|is vi|ágban. A korosztályra való te-

kintette| e|sősorban nem a munkaerő-piacon való megjelenés volt a fő szempont, mint in-

kább a szeretteikke| va!ó kapcso|attartás segítése. A képzés 60-90 órában, hetente három

alkalomma|, a|kalmanként összesen 90 perc időtartamban zajlott. A képzésen részt vevő

személyek száma csoportonként 12-19 fő vo|t. A hal|gatók számára a képzések végén lehető-

ség vo|t vizsgát tenni, mely vizsgát a szabályoknak megfeleIően vizsgabizottság e|őtt lehetett

megkezdeni, s eredményes vizsga esetén ok|eveIet szerezni. A tanfolyamon résztvevők kü|ön

kérésére a közĺisségi o|da|ak megismerése, haszná|ata is bekerült a képzésbe.

A szociá|is e|látórendszer változásai a gyermekek esélyegyenlősége c. intézkedés bemutatá-

sánál ismertetésre kerü|t. A te|epü|ési támogatás 2015. évi meghatározása során e|sőd|eges

szempont volt az igazságosabb, átláthatóbb támogatási rendszer kia|akítása; me|ynek során

az onkormányzat a szociá|isan rászorult időseket, betegeket, az ĺinhibájukon kívü| kereső-

képte|en/szo|gáltatónál tartozást fe|halmozókat, a rendkívü|i é|ethe|yzetben lévőket (elemi

kár, haláleset, bűncseIekmény áldozata) támogatja eIsődlegesen.
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Az intézkedés címe, megnevezése tnkormányzati segé|yezési rendszer áttekin-

tése, igény szerintl szolgá|tatások kialakítása

A helyzetelemzés következtetéseiben fe|tárt

esé|yegyen|őségi prob|éma megnevezése

Az időskorúak körében a|acsony a szociá|is

támogatást igénybe vevők száma

Az intézkedésseI elérni kívánt cél A szociálisan rászoruló időskorúak magasabb

szám ban tĺirténő támogatása

A cé|kitűzés ĺisszhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal

ldősügyi Stratégia

Az intézkedés tarta!ma önkormányzati segélyezési rendszer áttekin-

tése, igény szerinti szolgáltatások kiaIakítása

Az intézkedés felelőse Családtámogatási I roda

Az intézkedés megva|ósításának határideje 2015.06.30.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Támogatásban részesülők száma

Az intézkedés megva|ósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

Kö|tségvetésben

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

onkormányzati d<intés



Gyógyszerkiadás támogatása
2oL5. március 01. napjától a kozgyógyellátás méltányossági jogcímen történő megá|lapítása

hatá|yon kívül helyezésre került. A közgyógyel!átottak kĺirére vonatkozó adatok a!apján,

amennyiben a gyógyszerkiadást nem támogatja az onkormányzat 2oL5. éVtő|, köze| 500

olyan rászoruló kerü|t volna ki a szociális el|átó rendszerből, akiknek havi gyógyszerkiadása

jeIentős mértékben megnehezíti a |étfenntartáshoz szükséges kiadások fizetését. Gyógyszer-

támogatásban kizáró|ag a közgyógye||átási igazo|vánnyal nem rendeIkezők részesü|hetnek.

Gyógyszertámogatás

Jogosu!tság nyugdíj

minimum
28.500,-

Ft

Jiivedelemhatár
Ftlfő

Min. gyógyszer ktg.

havonta

70 a|atti egyedÜlá!|ó 2OO %-a 57.oo0,- ttlfő

mrnrmum az egy

főre jutó jövedelem

2O%-a

70 aIatti csa|ádos L75%-a 49.875,- tt/Íő

70 fe|etti egyedülál|ó 275%-a 78.375,- Ft

70 fe|etti családos 25O%-a 7L.250,- tt
80 fe]etti egyedülá||ó 45O%-a L28.25o,- Ftftő

80 feletti családos 375%-a Lo6.875,- Ftlfő

A jogosu|tsági feltéte|ekben nagy szerepet játszik a kérelmező életkora és csa|ádi á||apota, a

jogosultsági értékhatárok megegyeznek a mé|tányossági k<izgyógyel|átás eddigi feltéte|eive].

A gyógyszertámogatás klzáró|ag a háziorvos álta| kiadott igazo|áson szerep|ő gyógyszerek

megvásár|ására haszná|ható fe|. A támogatás |egfe|jebb 6 hónap időtartamra kerü| megá|la-

pításra, havonta 6.000,- Ft összegben.

2015 évben teIepülési támogatásban az időskorúak közü| az a|ábbi korcsoport szerint bon-

tásban cisszesen L72fő részesült.

-56-62 évesek:83fő,
-62év felett:89fő.

A Józsefuárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjó|éti Központ Házi segítségnyújtás és szociális

étkeztetés szakmai egysége a szociális étkeztetés keretében napi egyszeri me|eg ételt bizto-

sít azon rászoru|ók (é|etkoruk, betegségÜk és szociá|is helyzettik miatt) számára, akik önma-

guk részére tartósan vagy átmenetileg nem tudják ezt megtenni. Az igénybevevők egészségi

á||apotuktó| függően nem csak normál, hanem epés, cukros, és gyomros vá|tozatot is kér-

hetnek.
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Az éte! kiosztása történhetett házhozszállítással, a k|ubokban helyben fogyasztássa! és elvi-

tellel vagy a Népkonyhán. Az étkezésért fizetendő térítési díjak 2013 év óta nem eme|kedtek.

(A népkonyhai étkezés ingyenes)

A házi segítségnyújtást, nappa|i e|!átást és az időskorúak átmeneti otthonát igénybe vevő

e|látottak komfortérzetük javítása, fizikai-, és egészségi ál|apotuk szinten tartása érdekében

fodrász, pedikűr, gyógymasszás, gyógytorna szolgáltatást vehetnek igénybe. A fodrász, pedi-

kűr, szo|gá|tatás térítési díj e||enében vehető igénybe, mely önkormányzati rende|etben ke-

rült meghatározásra, mértéke az ellátott havi jövedelmének függvényében kerü| megá|lapĹ

tásra. A Budapest Főváros Vt||. kerület Józsefvárosi onkormányzat közigazgatási területén

é|ő, ott |akó- vagy tartózkodási he!|ye| rendelkező házi segítségnyújtást, nappali el|átást és az

átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak a gyógymasszázs és gyógytorna szo|gá|tatást térĹ
tésmentesen vehetik igénybe.
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Az lntézkedés
címe,

megnevezése

l. A mé|

Intézkedési Terve

A helyzeteIemzés
kóvetkeztetéseIben

feltárt
esé|yegyen|óségi

prob|éma
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Az intézkedési terv
végrehajtősában
kimutathotő az
elm lt években
csÖkkent a regisztrált
dlláskeres k szôma,
az ĺntézkedés
hatékonysága
indokolttá teszl
további fenntortását.

Az intézkedésseI
e|érni kívánt cé|

A cé|k|t zés
Összhang|a egyéb

stratégiai
dokumentumokka

I

D

Lakosság
é|etmInóségének
figyelemmel
kísérése,
sziikséglet aIap

szoIgá|tatások
megszervezése

ÁlIÚskeres6k
szőmának
csijkkentése

2

A ker let
Iakosságának a

Iakhatását
veszé|Veztetl a
Ia kásfennta rtássa l

kapcsoIatos kiadások
hátra|ékának
feIhaImozÓdása, az
adÓsság foIyamatos
jraterme|ódése.

Az intézkedés
tartalma

K zfoglolkoztatá
si terv, SzocláIis
Szolgáltatásterve
zési Koncepciő,

Az intézkedés
feIelóse

klizfogIalkoztatú
s szervezése,
helyl
válIaIkozősok
támogatása

Tudatosabb
é|etv|te|,

sz kség|et szerinti
segítségny jtás

G

Az intézkedés
megva|Ósításá
nak határideje

Az intézkedés
eredményesség

ét méró
indikátor(ok)

SzemélyiigyÍ
lroda

l,

szoc|á|ls
SzoIgá |tatástervez
ési KoncepciÓ

H

ÉletmÓd-
házta rtásvezetési
programok
szervezése,
e|óreflzetós
méróÓrák
számának
nóve|ése,
támogatási
rendszer
feI tiIvizsgá|ata

Az lntézkedés
megvalÓsÍtásához

sz kséges
eróforrások (humán,
pénziigyi, technikal)

2078,06.30

3. számrj mel|ék|et

Kliztoglalkoztat
ottak szôma,
egyéb

foElalkoztatott
ak szóma

Csa |ádtá mogatásI
Iroda JÓzsefuárosi
Gazdá|kodási
K zpont Zrt,

.F)\ i\or.lr \

d'\

Az intézkedés
eredményeinek

fennta rthatősága

I

éves k ltségvetés,
pályúzat ttán

2018.06,30

intézményi
beszámo|Ó,
résztvevók
száma
hátra|ékkeze|ésb
en résztvevók
száma

ćinkormányzati
di5ntés alapján

éves kÖ|tségvetés
lntézkedések
folyamatos
fenntartása



Felnöt:to/rŕ;atás,

képzések
szervezése

3

Az olacsony
végzettségíi
óllóskeres k szdma
csiikkent, probléma,
hogy a |elnött
lakossdg kÖrében
magds ą dlgltdllsan
Írdstudatlanok
száma, mely a
munkaerćí-piacon
tijrtén6
elhelyezkedést
nagymértékben
nehezÍti.

Legolább
đltolános iskolai
végzettség
ilegszerzése,
dlgitális
lrátstudatlanség
csiikkentése, a
képzések/tanfoly
amok áltąl a
munkaerćí-
piacon tiirténó
elhelyezkedés
segItése.

||. A gyermekek esé|yegyen|ósége

SzociálÍs
szolgáltatásterue
zésl Koncepclő,
lntegrdlt
TetepíitésfejlesIt
ési Strotégia

Rorui/egyéni

fejlesztési
lehet6ségek
b(ÍvÍtése,
intézmények és o
csalőd klizćittl
lnformdctéáraml
ós blztosĺtása

Az elmťilt évek

iogsząbúlyi vóltozása
kijvetkeztében a HH,
HHH-s gyermekek
száma cslikkent,
azonban továbbrą is
fontos ezen
gyermekek és a
ielzörendszerben
meglelen6
veszélyeżtetett
gyermekek
életkezdésÍ
esélyeinek niivelése,
az elindított
programok

folytatása.

I

I

Feln uołľĺätús,
egyéb képzések
és tanÍolyamok
szervezése,
ezekhez volő
hozzátérés
segÍtése

tözsefváros
KlizlisségeIért
NonproÍit zrt.

A hátrdnyos
helyzetíi
gyermekek
segltése

2078.06.30

5zociális
Szolgdltatásterve
lésl Koncepclö,

képzéseken,
felnöttofuatásb
an valő
résztvev k
szőma

EgyénI feflesztési
lehetöségek
megtalőlása, a
lelz6rendszer
tagjai és a
csalddok kőzćjttl
lnformáclőáraml
ds javItósa,

kapcsolattartás.

Az lntézmény
k ltségvetésében

lÓzselvőrosi
Szociális
izolgdltatö és
Gyermeklőlétl
KÖzpont

oólyázat esetén a
oroJekt lenntartásl
id6szakdig,

2078.06.30
éves adatok,
beszámolék

Az intézmény
kiiltségvetésében

intézmények
szokmoi
programJábo

beépiilve
fenntarthatő,
intézkedések

folyamatos
fenntartása



Szabadidćís
tevékenységek
blztosÍtúsa,

Íejlesztö
tréningek
szervezése,

2

A családok nehéz
anyogi helyzete, a
nem megÍelel
családmodell
átodása, a nevelés,
gondozás, tłjr dés
hiányőbél adődő
veszélyeztetettség,
elhanyagolás

lll' A nók esé|vesven|ósése

A családok
segítése a
szabadid6
éftékes eltiiltése
érdekében,
valamÍnt a
szabadidćí
eItiiltéséhez
megfelel6
helyszĺn
biztosítđso.

Képzések
szervezése,
ál|ásbcirzék.

KimutathatÓan magas
a nói munkané|kÜliség
aránva

Szociális
Szolgdltátásterve
zési Koncepciő

a

A nók
esé|yegyen|ósége
a munkaeró-
piacon, valamint a

nói
munkanélkĹ]|iség
ccÄ|ł|rentáce

A n6k ttllzott
leterheltsége mlau
kiiltinbtiz6
programok
szenteŻése, egyre
t bb család esetében
vállalnak a nök ls
munkát ami alapján
a n6knek tiibb|éle
terÍileten kell
megÍelelniiik, a
kerÍjlet
zćildtelIileteĺnek
karbantortása,
Íel jÍtása a
zćjldÍelÍjletek
biztosításd miatt

tanácsadás a
család
szabodidćís
tevékenységeine
k eltijltésére,
helyszÍn
biztosltása,

|ejleszt(í
trénÍngek
szervezése

Szabadid s
progromok
szervezése

2

Szociális
SzoIgá|tatástervez
ési KoncepciÓ,
Kózfogla lkoztatási
Terv

tÓzsefvárosi
Szociális
Szolgáltotö és
Gyermekjőléti
K zpont

A nćík szabadid s
programJaÍnok
segĺtése, a
t lzott
leterheltség
miatti
kikapcsolődős
lehetóségének
biztosÍtáso

Képzések
bóvítése,
á||ásbĺirze,
informáciÓáram|á
s segítése

2018.06.30

I

Szociális
5zolgáltatásterve
zési KoncepciÓ
lntegrált
Vđros|ejlesztési
stratégld

Jőzsefváros
KÖz sségeiért
Nonprofit Zrt.

részt vev6k
száma,
beszámolők

Képzések,
szabadidös
tevékenységek
lehetöségének

felkutotdso,
bemutatása,
megszervezése

pőlyázoti forrés
esetén a projekt
megvalösítás
id6tartoma

2018.06.30
résztvevók
száma,
beszámo|Ók

Jőzsefváros
K z sségeiért
NonproÍit zrt.
lőzsefvárosi
Gozdálkodási
K zpont Zrt,

a programok

folyamatos
fenntartáso

r*

Az intézmény
kciItségvetésében

2078.06.30

intézmény szakmai
programjába

beépítve, az

Intézkedés
folyamatos
fenntartása

részt vevćik
szőmo

éves
kłiltségvetésben

Íorrás tąldlhatő,
pőlyázati lehetćiség
kihasznőlása

pályázat esetén a
projekt megvalősÍtás
ídószaka

u4ĺ
tl



lV. Az Idósek esé|yegyen|ósége

Aktivitóst
megórzó
programok,
képzések
szervezése

7

Ąktivitást és a
ĺiiggetlenséget
meg6rzćÍ programok.
szolgáltatások
szervezése, képzések
|gény szerinti
bóvltése, tekintettel
n egyed l élćík
nagas számára

TanÍolyamok,
képzések
biztosÍtása

2

Az idćiskori
elmagányosodás
megakadályozás
c,

tlethosszig tanö
tanulás
lehet6ségének
biztosltása

Önkormányzatĺ
túmogatósÍ
rendszer
átteklntése,
lgény szerĺntĺ
szolgáltatások
ktąlakĺtósa

3

Az id sek
számdra o
mogány és
egyediillét
elkeriilése
érdekében
szabadidös
programok
szervezése,
képzések.

Az idósek
kÍjrében oz okív
idöskor segítése,
tanulás, fe!ódés
lehet6ségének
blztosÍtása igény
szerint.

Az ld skor ak
klirében alacsony a
szoclálÍs támoEatást
igénybe vev6k száma

Id6sägyi
stratégid,
SzocÍális
Szolgáltatásterve
zési Koncepciő

A szociálison
rászorulö
id skor ak
magasabb
számban ttirténó
támogatása

|ôzsefvđrosi
9zociális
9zolgáltatő és
Gyermekjéléti
Käzpont

Tonfolyamok,
képzések
szervezése,
tájékoztotás a
tanulđsl
lehet6ségek16l

ldósligyl
Stratéglo

Jézsetvdros
Kiizősségeiért
Nonprolit Zrt.
Jőzsefvdrosi
SzocÍális
Szolgúltatő és
Gyermekjőléti
Kćizpont

2078.06.30

onkormányzoti
segélyezési
rendszer
átteklntése,
igény szerÍntĺ
szolgdltatások
kialakÍtóso

résztvevćík
intézmény
kiiltségvetésében

2078.06.30

családtámogatá
si lroda

részt vev6k

szakmai programbo
beépÍtve, pályázoti
forrás esetén a
orotekt megvalősÍtás
id6tartomáĺg

^/r-+t"

2078.06.30

intézmény
kiiltségvetésében

Tómogatdsban
részes lök
számo

oályđzot esetén a
orojekt
fenntartásdig,
ĺzakmal programbo
beépĺtve

kiiltségvetésben činkormányzotÍ
dlintés

/.
A'!i/



ü. A fogyatékka| é|ók esé|yegyen|ósége

Pá|yázatI

Iehetóségek
feIkutatása

A kerÜ|et intézményei
és koztitjai
akadá|ymentesÍtéséne
k folyamatos
megva|Ósítása

Védett
munkahelyek
teremtése, heIyi

munká|tatÓk
számára
kedvezmények
b|ztosítása.

2

Akadálymentes
kcizIekedés és
kcizszoIgá ltatások
e|érésének
biztosítása

Védett munkahe|yek
teremtése, heIyi

vá||aIkozások számára
kedvezmények
biztosítása

A megvá|tozott
munkaképesség
munkavá||a|Ók

munkaeró.piacon
torténó
eIheIyezkedéséne
k segÍtése,
fogyatékosbarát
munkahelyek
támogatása

Folyamatos
a kadá|ymentesíté
s, a pá|yázat|

Iehetóségek
feI kutatása

Rév8 Zrt'

A megvá|tozott
munkaképesség(ĺ

munkavá||a|Ókat

foglalkoztatnl
kívánÓ

munká|tatÓk
támogatása,

t,

2018,06.3C

HumánkapcsoIati
lroda

beszámo|Ók
nlncs kÖ|tségvetésI

vonzata

2018.06.3C beszámo|Ó

nem releváns

pá|yázati forrás
pályázat esetén a
projekt fenntartásá|g

//
Ů,1;,1 ,ĺ

ĺ,/




