
2. számú me||ék|et

Helyi Esélyegyenlőségi Program tntézkedési Tervének végrehajtásáról szó!ó

felülvizsgálat

t. A mélyszegénységben é|ők és a romák esé|yegyen|ősége

L.

2013 évben a He|yi Esé|yegyen|őségi Program helyzeteIemzésének készítésekor munkané|kü-

tiekke| kapcso|atos adatok 2008 év óta emelkedő tendenciát mutattak. A munkané|ktiliségi

mutató tartóssá vá|t, a tartós 180 napot megha|adó munkanélküliek száma is je|entős vo|t.

Az alábbi táblázatokból megá||apítható, hogy ez a tendencia a foL4 éVtől kezdődően nem

fo|ytatódott tovább, a nyilvántartott á|láskeresők száma csökkent, lassan eléri a gazdasági

vá|ság előtti időszak számait.

Hátrányos helyzetűek fog|a!koztatásának elősegítése

A hátrányos helyzetű munkané!kü|iek és inaktívak foglaIkoztathatóságának javítását, a nyílt

munkaerőpiacra va!ó be-, i|letve visszasegítését támogatta a TÁMOP-1.1..2-ILl7 kódszámú

,,A hátrányos helyzetűek fog|aIkoztathatóságának javítása (DecentraIizá!t programok a kon-

vergencia régiókban) című kieme|t projekt. A projekt időtartama: 201.1-.05.01-201.5.10.31'

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

tokat' Különösen hátrányos he|yzetben vannak, így a projekt célcsoportjait képezték:

. az alacsony iskoIai végzettségűek,

o 25 év a|atti és pályakezdő fiata|ok,

. az 50 év fe|ettiek,

o GYES-rő|, GYED-rő|, GYET-ről, és ápolási díjrólvisszatérők,
o fog!alkoztatást heIyettesítő támogatásban részesü|ők,

,t'

/o

Az intézkedés címe, megnevezése He|yi foglaIkoztatási lehetőségek felkutatása

A helyzetelemzés kcivetkeztetéseiben fe|táľt

esé|yegyenlőségi prob|éma megnevezése

A regisztrá|t á|láskeresők számának fo|yama-

tos n<ivekedése figyelhető meg

Az intézkedéssel elérni kívánt cél Á|láskeresők számának csökkentése, mun-

kahelyek teremtése

A célkitűzés cisszhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal

Közfog!alkoztatási terv, Szociá|is Szo!gá|ta-

tástervezési Koncepció, |fjúsági Koncepció

Az intézkedés tartaIma Közfog|aIkoztatás szervezése, he|yi vá|lalko-

zások támogatása

Az intézkedés fele|őse Családtámogatási I roda

Az intézkedés megvalósításának határideje f0L4.L2.37.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Közfo gl a I koztatotta k száma, egyéb fog! a I koz-

tatottak száma

Az intézkedés megva|ósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

2oL3. évi kö|tségvetés, pá!yázat útján

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

onkormányzati döntés alapján
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. a tartós munkanélküliséggel veszé|yeztetettek.

A munkájukat vesztett emberek újbóli e|he|yezkedésének támogatása, az á|láskeresési idő

lerövidítése megakadálYozza a munka vi|ágávaI va|ó kapcso|at |eépülését, a megszerzett

munkatapasztalat és gyakor|at elévü!ését, az ál|áskereső kényszerű alkalmazkodását a mun-

kanélkü|i |éthez. A projektben való részvéteI osztönzést adott új, a munkaerőpiacon jól hasz-

nosítható ismeretek megszerzésére, azaz a fog|aIkoztathatóság javítására. A projekt a hátrá-

nyos helyzetű célcsoportokra irányu|ó, cé|zott komp|ex munkaerő-piaci program révén segĹ

tette e|ő a nyílt munkaerő-piaci e|he|yezkedést, hozzájárulva ezze| a foglaIkoztatás növe|ésé-

re és a munkané|kü|iek számának csökkentésére irányu|ó kormányzati célkitűzések e|érésé-

hez. A projekt a munkané|kü|iek és inaktív szemé|yek fog|alkoztatását e|ősegítő aktív munka-

erő-piaci po|itikákon be|ül kiemelt fontosságú, az aktív munkaerő-piaci eszközĺik megerősíté-

sére irányu|ó szakpoIitikai intézkedések egyik központi eIemét képezte.

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

A!acsony lskolai végzettségűek

Fiatalok, pályakezdők

GYES/GYE D I Gv eĺ.r ő|, ápol ási d íj ról visszatérők

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesü|ők

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

A programba bevont szemé|yek

száma

A programba bevont szemé|yek közül

roma nemzetiségíĺek száma

Képzésben résztvevők száma

/Ą
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Képzést sikeresen befejezők száma Eredmény 6L T25 66770

Programot sikeresen befejezők száma Eredmény 118 523 120775

A program befejezését kiivető 180.

napon foglalkoztatott
Hatás 43 089 47 071

Az onkormányzat komp|ex, a hátrányos he|yzetűeket segítő programja a Magdolna Negyed

szociális városrehabiIitációs Program vo|t (MNPll| - azonosító szám: KMoP-5.1.t/B-L}-k-
2o12-oooI), me|y 201.30.3.01. és 2015.10.31. között zaj|ott, és a kerület egyik |eghátrányo-

sabb he|yzetű térségében va|ósította meg szerteágazó projektjeit. A képzési és foglaIkoztatá-

si programok között az ál|áskeresők o|yan speciális csoportjainak is kínált kti|ön programokat,

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

kaptak az iskolai bei!|eszkedési problémával küzdő gyerekek éppen úgy, mint a megfe|eIő

isko|ai végzettségge!, szakképzettségge| nem rende|kező felnőttek. Az MNPIlI különböző szo-

ciá|is, bűnmege!őzési és közösségfejlesztési programjai pedig az itt é!ő hátrányos he|yzetű

gyermekek, fiatalok, családok számára kínált szabadidős Iehetőségeket, szociá|is segítség-

nyújtást, tehetséggon dozást.

Az intézkedés végrehajtása :

a.) Vá|!aIkozások támogatása

A H13 Diák és VálIalkozásfejlesztési Kozpont 2013-as megnyitása óta vá|lalkozói inkubációs
központként infrastruktúráva|, szakmai programokka! és mentorá|ássaI segíti a fiatalokat
vállaIkozásuk e|indításában; a pályakezdőket pedig abban, hogy öngondoskodóvá váljanak.

A program keretében a Józsefuárosi tnkormányzat kedvezményes áron munkaál|omást,

infrastruktúrát és tanácsadást biztosít a Horánszky utcai H13 Diák és VállalkozásfejIesztési

Kcizpontba bekö|töző válla|kozásoknak. Az tnkormányzat kedvező bérleti díj el|enében

üzlethelyiséget is rende|kezésére bocsát a programban résztvevőknek, hogy vál|a!kozásuk

Józsefuárosban működjön tovább. 201.5 novemberében a H1.3 Diák és Válla|kozásfej|eszté.

si Ktizpontban szervezték meg az első magyar startup borzét, ame|yen L4kezdő vál|a|kozás

keresett marketingest, értékesítési és gazdasági vezetőt. Szintén a munkané|kü|iek segíté-

se érdekében 2015-ben két aIkalommaI tartottak tréninget olyan munkané|kĹiliek számára,

akik ál|áskeresők vállaIkozóvá vá|ását e|ősegítő támogatásra kívántak pá|yázni.

b.) Gazdasági é|et támogatása

A Budapest Józsefvárosi tnkormányzat és a Budapest Főváros Közgyű|ése á|ta| létrehozott

Budapesti Vá|laIkozásfej|esztési Közalapítvány 2015 decemberében egytittműködési megá!-

|apodást kötött, me|ynek cé|ja, hogy az együttműkodés nyomán versenyképesebb, hatéko-

nyabb, tudáson és innováción a|apuló gazdasági é|et fej|ődjcin ki Józsefvárosban. Az együtt-

működés keretében az onkormányzat vá||a|ta, hogy támogatja a Közalapítvány cé|hoz kötött
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pénzeszkciz-átadás koncepcióját, ame|y a KözaIapítvány által |étrehozandó és kezelt ,,!őzsef-
városi Kamattámogatási A|ap,,, valamint a fo1.6. évre vonatkozó Józsefuárosi Kamattámoga-

tási Program működtetésének támogatására irányu|' A vá||alás része továbbá, hogy a kerü|eti

köztartozásmentes, józsefuárosi székhel|ye| rendelkező fiata|, mikro- és női
mikrová|lalkozások működésének elősegítése érdekében, a kerületi vá|lalkozás-fejlesztési

stratégia részeként, a2oL6 évre vonatkozó Józsefuárosi Kamattámogatási Program megva|ó-

sítása cé|jábó| a Köza|apítvány részére bruttó 15.000.000,- Ft keretösszeget biztosít céIhoz

kötött támogatás formájában.

c.) Fogyatékos-barát munkahe|y támogatása
A Fogadj trökbe Egy Macit Alapítványt 2012-ben a|apították, a|apítója Törőcsik Mari a Nem-

zet Színésze' Az Alapítvány 2ot2 óta azon do|gozik, hogy a megvá|tozott munkaképességűek

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

zánkban alacsony a megvá|tozott munkaképességűek fog|a|koztatási aránya. Az A|apítvány

2ot4. év novemberében egy szakmai anyagot nyújtott be a Fővárosi Közgyű!ésnek annak

érdekében, hogy abezáft,1935-ben épü|t Vörösmarty mozit (Budapest., V|||., Üllői ĺt 2-4.| a

Fogadj örökbe Egy Macit A|apítvány üzemeltethesse tovább, mint fogyatékos-barát munka-

helyet. A Fővárosi Kozgyű|és 233/2oL5. (|l.25.) sz. határozatában döntött arró|, hogy aFővá-
rosi onkormányzat tu|ajdonát képező Budapest V||l. kerü|et, Ü||ői út f-4. sz. alatti

36748/2/^/3 hrsz.-ú, 616 m2 a|apterületű, nem |akás céljára szo|gá|ó he|yiségcsoportot köz-

feladat e||átásban va|ó közreműködés cé!jábó! ingyenesen a Fogadj orökbe Egy Macit A|apít-

vány részére használatba adja'

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|ete 2ot5. október 22. napján tartott

r'i|ésén úgy döntött, hogy dr. Kocsis Máté po|gármesteri saját keret e|őirányzatának terhére

támogatja a Fogadj trökbe Egy Macit Alapítványt (1-L26 Budapest, Nárcisz u. t2/^.)

5.000.000,- Ft cisszegben a Vörösmarty mozi fe|újítása és fej|esztése érdekében, a mozi to-

vábbi 3 mil|ió forinttal történő támogatásáró| a képvise|ő-testü|et 2oL6, április 7-én döntött.

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

gépészeti rendszer (fűtés, légcsere, légbefúvás, vizesb|okk), vi|lamos energia el|átás kerül

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

ingat|anon belül, további lehetőséget biztosítva a fogyatékka| élők munkahe|yteremtéséhez.

Cé|juk, hogy a Vörcjsmarty mozi - a fiImvetítések me|lett - aIkalmas |egyen minden o|yan

jel|egű ku|turá|is tevékenység lebonyolítására, ame|y a fogyatékkal é|ők vi|ágára je|lemző,

je|entsen ez zenei e|őadást, képzőművészeti bemutatkozást, kiá|lítást, művészeti tevékeny-

séget. A beruházássa| megva|ósu|ó lijszerű koncepcióva| a Vörösmarty mozt az egyetlen

o|yan hazai kĺizösségi és ku|turális térré válik, ame|y koncentrá|tan, egy épü|eten be|ül a |eg-

szélesebb ku|túra kcjzvetítését szo|gálja, mint fogyatékos-barát munkahe|y.

Nem Adom FelAlapítvány
2016 januárjában megnyitott a fogyatékka| é|ők á|tal működtetett nem Adom Fel Cafe&Bar a

Magdolna utcában, f4fogyatékka| é|ő munkavá||a|ónak kínál |ehetőséget arra, hogy munka-
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tapasztalatot szerezzenek, új képességekre tegyenek szert és kapcso|atot építsenek ki a

többségi társadalommal. A kávézóban kerekes székes, látássérü|t, hallássérült, autizmussaI

é|ő és érte!miIeg akadályozott fiataIok do|goznak

Megváltozott munkaképességűek foglal koztatása
Budapest Főváros VlIl. kertilet Józsefuárosi tnkormányzatának Képviselő-testĹilete

425ĺ2oL3. (Xl.20.) sz. határozatávaI vá|lalta, hogy a Polgármesteri Hivatalná| fog|alkoztatott
megvá|tozott munkaképességű munkavá|lalók |étszámán felü| lehetőséget biztosít még lega-

|ább két megváltozott munkaképességű munkaválla|ó fogla!koztatására e|ősegítve e szemé-

|yek nyí|t munkaerőpiaci integrációját.

A Polgármesteri Hivata|ná| a döntés időpontjában nem vo|t megváltozott munkaképességű

munkavá|!a|ó.2014 októberében a Hivatal sikerrel pályázott a rÁĺvlop-r.L.i-IŁĺL,,Megvá!-
tozott munkaképességű emberek rehabi|itációjának és fog|alkoztatásának segítése,, című
kieme|t projektben nyújtott támogatásra, 5 fő megvá|tozott munkaképességű szemé|y ese-

tében került sor támogatási szerződés a|áírására. A támogatás lehetőségét Nemzeti Rehabili-

tációs és Szociá|is Hivata| (továbbiakban NRSZH) meghosszabbította, így a kezdetben 2015.

március végéig tartó program, 2oL5. augusztus 31-ig tartott. A fog|a|koztatottak közül 1. fő

márciusig, 1 fő júniusig és 3 fő augusztus végéig állt a Hivata! alka|mazásában. A programban

való részvétel során szoros együttműködés alaku|t ki a Nemzeti Rehabi|itációs és Szociális

Hivata,|'.munkatársaiva|, 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 fog|alkoztatásá-

nak elősegítésében.,, (Jegyzői beszőmoló o Józsefvórosi Polgórmesteri Hivatal 2015. évi tevé-

kenységéről)

d.) Á||ásbörze és karrierpiac

A program cé|ja, hogy az á||áskeresőket minéI tĺibb információhoz juttassa, amely segítségé-

ve| képessé válik újra a munkaerő piackereső tagjává válni. Az ál|ásbĺjrze a|ka|om arra, hogy

az ál|áskereső az á|láskeresés |egnehezebb !épcsőfokait átugorva rogtön szemtő| szemben

elbeszé|gessen leendő munká|tatójáva|. Az á|lásbörze programja a MagdoIna Negyed Prog-

ram ll. keretein be|tiI indu|t el (2008-zoto), és a Magdolna Negyed Program 1ll-ban (2013-

2015) is fo|ytatódott. A program folyamatos műkcjdésének finanszírozását a Józsefuárosi

onkormányzat biztosltja. A programot a Kesztyűgyár Közösségi Házban a Budapest Józsefuá-

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

ros Kormányhivatala Vl||. kerti|eti Hivatala FoglaIkoztatási osztá|yával közösen valósÍtja meg,

melyen az á|láskeresők szemé|yesen tudnak a munká|tatóValtalálkozni és pályázni a munka-

adók á|ta! kínált pozíciókra. A program évente 2 a|kalommal va|ósu| meg. A rendezvényeken

a nagy számban megje|enő munká|tatók melIett a résztvevőknek |ehetőségük van öné|etrajz-

írásra, i||etve annak kinyomtatására, így a szemé|yesen megje|ent munká|tatókná| azonnal
pá|yázhatnak. A börzén ingyenes grafo|ógiai tanácsadáson is részt vehetnek a |átogatók, a

tanácsadók a munkavá||a|ás di|emmáiban segítettek írásvizsgálataikkal. A rendezvény után
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minden esetben munkáltatói fórum megrendezésére is sor kerü|, aho| a munkáltatók szak-

mai kérdésekben értekeznek.

2oL3. évben a tavaszi á|lásbörze és karrierpiac rendezvényen a |átogatók 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

kiá|lító több mint 1.000 állás|ehetőséget ajánlott a megje|entek számára. A munkáltatók tájé-

koztatása a|apján 788 fővel fo|ytattak fe|vételi beszé|getéseket és 168 fővel kívánnak további

tárgya|ásokat fo|ytatni. 2oL3. évben az őszi rendezvényen 41 munkáltató és civil szervezet
jelent meg, 53 munkakörben, több mint 700 á||ás|ehetőséget kínálva a látogatóknak. A ren-

dezvényen közel 600 á||áskereső je|ent meg. A dip|omás ál|áskeresők és az érettségivel ren-

de|kezők aránya kieme|kedő volt. A börzérő| szó|ó kérdőívet t<ibb mint 200 fő adta |e, me|y-

bő| 57 fő je|ezte e|he|yezkedését. A munkáltatók visszajelzése alapján elégedettek vo|tak a

rendezvénnye!, a megje|ent ál|áskeresők magas végzettségge| és széleskörű ismeretekkel

rendeI keztek, így tcib bfé|e m u n ka kör betö|tése si kerü |t.

2oL4. évben a tavaszi á||ásbörze és karrierpiac rendezvényen 66 munkáltató és civiI szervezet
je|ent meg, a munká|tatók 1.651 á|láslehetőséget kínáltak az érdek|ődőknek. Az őszi rendez-

vényen 46 munká|tató és civil szervezet jelent meg, a munkáltatók k<izel 1500 á|láslehetősé-

get kínáltak az érdek!ődőknek. Az áIIásbörzén kti|ön karrier terem á||t a látogatók rende|ke-

zésére, a ho| grafo!ógia i ta n ácsad ás segítette az á lláskeresőket.

2015, évben az á||ásbörze egy a|ka|ommal, tavassza| kerü|t megrendezésre, ahol 66 munkál-

tató és civi| szervezet jelent meg, 1651 á||ás|ehetőséget kíná|tak az érdek|ődőknek. Az Üres

á|láshelyek megpá|yázása me||ett, több civil szervezet érkezett a rendezvényre, akik szo|gá|-

tatásaikkaI segítették az á|láskeresőket. Ál|áskeresési tréningen is részt vehettek az á|láske-

resők, aho| |eginkább a fe|véte|i elbeszélgetésre készülhettek fel a résztvevők. A frissen szer-

zett tudásukat az á||ásbörzén megjelent munkáltatókná| próbára is tehették. A programon

körü|belül 2oo fője|ent meg.

e) Ál|áskeresési Információs Nap

Az Álláskeresési lnformációs Nap 2015. március f7-én került megrendezésre a Kesztyűgyár

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

de|tségéve| közös szervezésben. A program cé|jai között szerepelt, hogy az ál|áskeresők köz-

vet|enü| az á||ást kínáló munkáltatóva| kerÜljenek kapcsolatba és rĺigtön egy személyes ta|á|-

kozó keretében ismerhessék meg egymást, ami zá|oga |ehet egy jövőbeni munkakapcso|at

megteremtésének. 15 munkáltató je|ent meg a rendezvényen és körü|belÜ| 100 á!|áskereső.

A minibörzének az volt az előnye, hogy mive| kevesebb munká|tató jelent meg, így az érdek-

|ődő á||áskeresőknek több a|kalmuk és esélyük van megtalá|ni a megfe|e|ő á|lást, i||etve hosz-

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

pasztaIatukat az adott, feIkíná|t á|lássaI kapcsoIatban.

\r\li I

d\
ď

t5

vidaknecs
Írógép
  

vidaknecs
Írógép
6 



f) Ál|áskeresési technikák tréning, á|láskereső klub

A Józsefuárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyermekjóléti Kĺizpont á|taI nyújtott szo|gá|tatások a

Magdo|na Negyed Program !||. keretein belül ál|áskeresési technikák tréning, va|amint az
á|láskereső klub, a program a lejártát követően intézményi szervezésben a JSzSzGyK
Családsegítő Központjában továbbra is működik.
Az ál|áskereső klub f0L4,2015 évben havonta 8-9 alkalommaI került megrendezésre, át|ago-

san 16 fcí je|ent meg a fog|a|kozásokon, havonta cjsszesen átlagban 1.2ti esetben nyújtottak

segítséget a ko||égák. A megje|entek isko|ai végzettségük szerint az általános isko|a 8 osztá-

lyát befejezettek 87,9%o-ban, a gimnáziumi érettségivel rende|kezők 8,3%o-ban, míg a fe|sőfo-

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

év alattiak 3,4%o-ban,35 és 50 év közöttiek87,7%-ban,50 és 62év kozĺjttiek 7,9o/o.ban, míg a

62. é|etévüket betĺiltöttek l%-ban vettek részt a fog|aIkozásokon.

Á|!áskeresési Technikák Tréning: A Magdo|na Negyed Program |l|. keretei között 2014 szep-

tember végén indu|t a munkaerőpiaci visszail|eszkedést is e|ősegítő tréning, melynek he|y-

színe a Csa!ádsegítő Kĺizpont k|ubterme volt. A térítésmentesen igénybe vehető szo|gá|tatás

1.2 alka|omma! került megrendezésre, a programon résztvevők száma 27 fő vo|t. Az MNP|l|.

Program befejezését kcivetően a Tréning a Csa|ádsegítő Kozpont szervezésében folytatódott
2015-ben is: 3 kurzusban, összesen 37 a|kalommal került megrendezésre, a programon

résztvevők száma 43 fő vo|t.

A JSzSzGyK fontosnak tartja, hogy az intézményben dolgozó közfog|alkoztatottak részére

biztosítsa az Á||áskeresési Technikák Tréningen va|ó részvételt, amel|ye| hozzájárulhat az

eIsődleges munkaerőpiacon va|ó sikeres eIhelyezkedésükhöz.

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

kerü|t fe|vételre.

g) Munkára felkészítő képzés

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

napján határozott időtartamú (2013. október L4 - 20L4. december 31.) együttműködési

megá|lapodást kötött az ,,Érte|mi sérü|t és autizmussal é|ő szemé|yek bevonása közösségi

feIadatokhoz kapcso|ódó munkaerő-piaci programokba,, cím(i,TÁMoP L,4.L-tL/2-2oL2-ooL4
azonosító számú pá|yázat megvalósítása érdekében, a Munkára Fe|készítő Képzésse| kapcso-

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

szervezett, összesen 19 fő bevonásával, egy képzés ILóra elmé|eti és 32 óra gyakor|ati rész-

ből állt. Az onkormányzat az á|tala műkcidtetett és fenntartott Józsefuárosi Városüzemelte-

tési Szo|gá|atná| 2 gyakorlati he|yszínt biztosított összesen 3 a|ka|omma| 4 héten keresztül,

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

A projekt résztvevői kertészeti, zö|dfe|ü|et-fenntartási munkákat végeztek, például virágü|te-

tés, gyom|á|ás, lombseprés, minkét fél kölcsĺinosen jó tapaszta|atokró|tudott beszámolni, jó

viszonyt tudtak kia]akítan i.

,/
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Az onkormányzat és az Esélyt a Kibontakozásra - Ku|turális és Szociális Alapítvány (további-

akban: A|apítvány| 2ot4. március 11. napján együttműkcidési megál|apodást kötött a ,,Yágs

beIe,, Közĺjsségi feIadatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című L.4.L-

LL/2l2oL2l0021 azonosító számú pá|yázat megva|ósítása érdekében. A józsefvárosi székhe-

|yű a|apítvány a pályázaton nyert támogatásbó| a munkaerő-piaci szempontból hátrányos

helyzetű józsefuárosi á!|áskeresők és inaktívak képzését és fog|alkoztatását biztosította. A
fogla|koztatás az A|apítványi Varroda |étrehozásáva| és üzeme|tetéséve| történt. A projekt

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

].l-en szereztek oKJ-s lakástexti|-készítő végzettséget és ].4 főt fogla|koztattak. A program-

ban az onkormányzat szakmai együttműködőként vett részt.

h) Közműve|ődési megá|!apodás

Tudományos lsmeretterjesztő Társulat (2008. május 06.)

A TársuIat vá|la|ta, hogy Tudatos oktatási, felnőttképzési stratégiáva|, munkaerő-piaci, pálya-

korrekciós cé|ú képzései számának nclve|ésével hozzájárul a józsefvárosi po|gárok jobb fog-

|aIkoztathatóságához, egyéni versenyképességük n<ive|éséhez. Részt Vesz a kulcskompeten-

ciák (idegen nyel-, informatikai ismeretek) minél szé|esebb körű erősítésében, főképpen a
józsefuárosi felnőtt polgárok ktirében. Vá||a|ja a hátrányos he|yzetűek fe|nőttképzését, kü|ö-

nösen a demográfiai megkü|önböztetésbő| vagy élethelyzetekből adódóan a társadaImi peri-

férlán é|ők munkaerő-piaci reintegrációjának e|ősegítését a cé|csoportnak megfe|e|ő prog-

ramok kido|gozásáva|.

Vlt|. kerületben nyi|vántartott á|láskeresők száma és aránya, L5-64 év közötti |akóné-

Álláskeresők aránya

9,Iyo

8,Oyo

7,0y"

6,lyo

5,O%;o

4,O%o

3,Oyo

2,0%i"

L,Iyo

o,oyo

zort 20L2 2073 20t4

w nők wférfiak & összesen

\,, \
,i'\

pességhez viszonyítva

20L5 2016 2017
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2008 2009 2010 fOTL 20L2 20L3 foL4 20L5
nyi!vántartott ál|áske-

resők

száma összesen

fő 2782 3426 3678 35f6 34r8 2797 2828 2320

20 éves és fiatalabb
tő 8 60 81 66 66 36 45 23

% 0,3%o r,gyo 2,2%o L,9%o L,gyo L,3%o L,5 L

2L-25 év
fő 130 258 307 273 273 2L5 233 139

% 4,7yo 7,syo 8,3yo 7,7yo 8% 7,7yo 8,2 6

26-30 év
tő 284 42L 4L6 408 327 zLL 277 202

% LO,2% L2,3yo LL,3%o LL,60/o 9,6% 7,syo 9,8 8,7

31-35 év
f(i 443 504 486 476 389 294 29L 20L
% L5,9% 14,7o/o L3,2%o L3,5% LL,4% to,5% LO,3 8,7

36-40 év
fő 378 428 503 466 439 336 342 27I
o/o L3,6% L2,5% L3,7% L3,2% L2,8% 12,o%o L2,L LL,7

4L-45 év
tő 372 468 47r 478 449 349 340 252
% L3,4%io 13,7% L2,8% L3,6% L3,ro/o 12,syo L2 10,9

46-50 év
fő 365 449 507 476 423 385 363 3L6

% t3,Lyo L3,L% t3,8% L3,5%o L2,4% L3,8% L2,9 L3,6

51-55 év
fő 434 520 553 533 501 390 370 270

% L5,6% L5,2o/o L5,O%o L5,Lo/o L4,7% 13,9% L3,L rt,6

56-60 év
tć5 348 290 331 324 531 501 477 386
o/o L2,5% 9,5%o 9,Oyo 9,2%o L5,5% L7,9%o 16,9 16,6

61 év felett
fő fo 28 23 26 20 80 90 260

% o,7yo o,gyo 0,6%0 o,7yo o,6yo 2,gyo 3,2 LI,2

TEIR

Regisztrá |t mu n ka né! kü liek szá m a korcsoport szeri nt

TEIR

i) KözfoglaIkoztatás, diákmunka

A Józsefvárosi tnkormányzat 1999 óta biztosít támogatást a közfog|a|koztatási programok

megva|ósításához a józsefuárosi álláskereső számára. Ennek köszönhetően az e|mú|t L7 év-

ben tcibb ezer kerületi á|láskereső juthatott 25 józsefuárosi intézmény közreműködéséve|

hosszabb-rövidebb ideig mun kalehetőséghez.

A közfoglalkoztatás egyfe|ő| az aktíV korúak segélyére jogosultak munkalehetőséhez juttatá-

sát cé|ozza, másfe|ő| egyfajta munkaszocia|izációs terep, me|ynek segítségéVe| az évek óta
á|lás né|kü| |évők visszaszokhatnak a munka vi|ágába. Ugyanakkor a közfog|aIkoztatás mun-

kalehetőséget biztosít azon á||áskeresők számára is, akik iskolai végzettségükné|, életkoruk-
ná|, élethelyzetükné|fogva kisebb esé||yel képesek elhe|yezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Az

ál|áskeresők iskoIai végzettséghez mérten az intézmények többféle munkalehetőséget kínál-

nak: irodai ügyviteIi, kézbesítő, konyhai kisegítő, karbantartó, kerti munkás, intézménytakarĹ
tő, zenész, közterrilet-takarító, munkavezető, intézményi segédmunkás. A kcizfog|alkoztatot-

,!/
C,':,; -
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tak a kertilet számára rendkívü| értékes munkát végeznek: tevékeny részvéte|tikke| nagyban

segítik a fogadóintézmények működésének zavarta!anságát, a kĺizterü|etek, közparkok tiszta-

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

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

ciájának kciszönhetően 1.999 óta több száz józselvárosi á||áskereső juthatott elsőd|eges

mtlnkaerőpiaci á||áshoz.

,,l ózseÍvárosi cigá nyzen eka r,,

A roma zenei ku|túra ápo!ása céljábó|, és a korábbi évek népszerűségének k<iszcinhetően

foIs. év márciusátó! Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt. ad otthont a 60 fős Józsefuá-

rosi Cigányzenekarnak a közfog|aIkoztatás keretein belĹi|. A Józsefuárosi Cigányzenekar rend-

szeresen fe||ép a Józsefuárosi Szociális Szolgá|tató és Gyermekjó|éti Központ idősek k|ubjai-

ban, valamint a kerület je|entősebb ünnepein, eseményein.,, (Jegyzői beszómoló a Józsefvó-

rosi Polgőrmesteri Hivatol 2015. évi tevékenységéről)

Nyáridiákmunka
A képviselő-testület döntése a|apján a Po|gármesteri Hivatal, a Józsefuárosi Egyesített Bol-

csődék va|amint a Józsefuárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyermekjó|éti K<izpont 2oL3. nyarátó|

vesz részt a Nemzetgazdasági Minisztérium ,,Nyári diákmunka e|ősegítése,, elnevezésű

munkaerőpiaci programjában' Az intézményekné| az irodai adminisztrációs fe|adatokon túl,

kézbesítési feladatokka|, környezettanu|mány készítésében va|ó részvéte||e|, informatikai

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

gyermekvéde|mi fe|adatok el|átásávaI foglaIkozhattak a diákok, vagy idősek mel|ett szociális

segítő tevékenységet, ételosztási gyermekvédelmi, feIadatokat láthattak e!.

A program keretében az önkormányzatok és az önkormányzat fenntartásában á||ó, a|apfela-

dat el|átását szo|gá|ó intézmények két hónapig tartó időtartamra nappa|i tagozatos tanulói
jogviszonyban lévő fiata|okat fog|alkoztathattak munkaviszony keretében, te|jes vagy rész-

m u n kaidőben, bérkö|tség támogatással.

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

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

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

katapaszta|at me||ett a jcivede|emszerzés |ehetőségét is. A munka révén szerzett korai siker-

é|mény e|ősegíti a későbbi munkaszociaIizációs fo|yamatot is.A program ezen felü| biztosítani

kívánja az önkormányzatoknál és a 1.00 o/o-ban önkormányzati fenntartású alapfe|adat e||átá-

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

erőigények kielégítését is.

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

- nappalitagozaton tanu|ó diákok,

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

tö|tötték még be a 25. életévtiket,

- fog|alkoztatásra irányuló, Vagy vá|laIkozásijogviszonnyal nem rende|keznek.

\\\t\ \
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,,A programban résztvevő diákok értékteremtő munkát végeztek, a szervezeti egységek és

intézmények visszajeIzései szerint tevékenységükre szükség vo!t, nagy segítséget jelentett a

i je|en!étük, kiemelten nagy szerepük volt a megnövekedett adminisztrációs terhek átvá||a|á-

i sában.,, (Jegyzői beszámo|ó a Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal 201.5. évitevékenységéről)
j ł Polgármesteri Hivatalná| két esetben is e!őfordult, hogy a korábban diákmunka keretében

' 
ĺogIa!koztatott fiataI később a HivataI kinevezett köztisztviselőjeként fotytathatta a munkát a

rözigazgatásban.

20L3.
(Po|gármesteri HivataI Szemé|yügyi lroda adatai)

KözfogIalkoztatás

Osszesen: 507 234 f73 84 4f3

Reintesrá|t közfoe|alkoztatottak (fő| 22

t6żfög|ä|kóżtätáśban'. réśztýévő .'o". ."nu:],'t?|
30

20L4.
(Po|gármesteri HivataI Szemé|yÜgyi Iroda adatai)

Közfog|aIkoztatás

L.ť .ľ
!.2' ,' -r'.i,/

2c //

#

;:rit i:

0

7 Budapest Esé|v Nonprofit Kft. gi,i, 816 7 206
2 JóHír Kft. ifii5jt 0 5

3 Józsefuá rosi Csa |ádseeítő Szo|sá |at :iii$l 0 6

4 Józsefuá rosi EsészséeÜevi Szo leá lat ]ii]]..20irilił .iiiii6llĺi 0 20

5 Józsefuá rosi Esvesített Bo|csődék liłaBl 2 t6
6 Józsefuárosi lntézménvműködtető Központ |łłA,t" ..í9 iĺtl1 7 !7
7 Józsefuárosi Közösségĺ Házak Nonprofit Kft. :i:lĺ7ľii iiraB 5 45

8 Józsefuárosi Parko|ás-Üzeme|tetési Szo|gá|at ,5,,,r ..8" 0 9

9 Józsefuárosĺ Po|sármesteri HivataI ilłĺ l
jĺ|6ojl i156 59 57

10 Józsefuá rosi Vá rosüzeme|tetési SzoIsálat ii2i5 2 32

LT oszirózsa Go ndozó Szo |sá |at ,:..'lł'..] 3 2 10

#
.ąllřil

lí9ř!.ť 0

T Gverek-Virás óvoda iilrlllr:lll: 0 4

f Hétszínvirág óvoda :t';I';t:; 0 1

3 JóHír Kft. ':5ż. ii4ĺli 0 52

4 Józsefuárosĺ Eeészséeiievi Szoleá|at Ĺi', 0 fL
5 Józsefu á rosi Eevesített Bö|csődék .żä..' !10ii 2 30

6 Józsefuárosĺ |ntézménvműködtető Központ .,27: tLł 10 31

7 Józsefuárosi Közössési Házak Nonprofit Kft. ,93,., 33 r60 9 84

8 Józsefuárosi Po|eármesteri HivataI ,'97,' 50,, 4iI, 59 38
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9
Józsefu á rosi Szociá | is Szo|gá |tató és Gyermekjóléti

:,42.
!.::].:.':

iil0 L7 35

10 Józsefuárosi Vá rosüzeme|tetési Szo leá |at :12O*:1;1, iffi 'íinn 6 195

LT Katica Ovoda '.,4"' ;.:ł.|: ,0. 0 4

L2 Kincskereső ovoda ,,::';.:Ll ,r0l 0 L

13 Koszorú óvoda ;iiiiiiS IliIioiii 0 3

L4 Mesepa|ota óvoda ':,,:,4,
,4

',0, I 0 4

15 Napraforgó óvoda r,ii2 2 0,.1, 0 2

16 Napsugár ovoda :ił. 'l itl'i0l 0 7

T7 Pitvpang óvoda .3. 3 :::::a 0 3

18 Szivárvánv ovoda 2, f 0 0 2

19 Várunk Rád ovoda i'Íli' 1 ;;','0 0 7

Osszesen: 615 32L f94 103 512

Reintegrált kiizfoglalkoztatottak (tő| | 22

Közfoe|alkoztatásban résztvevő roma zenészek ĺfől | 69

Diákmunka

lntézmény
Ossz.

Fő

Józsefuárosĺ |ntézménvműködtető Központ 4

Józsefuárosĺ Po|gármesterĺ Hivata I 23

Józsefuárosĺ Szociá|is Szo|eá|tató és Gvi. Központ 7

Józsefuá rosí Vá rosüzeme|tetési Szoleá |at 6

20L5.
(Polgármesteri HivataI Szemé|yügyi Iroda adatai)

KcizfogIalkoztatás

''tńtéżméńý ..i'i'.'' :'..::':::.'.' 
:':'''' 0

Józsefuáros Kozösségeiért Nonprofit Zrt. .rg0;;; żŚ. i5;, t2 88

Józsefuárosi Egészségügyi Szo|gá!at ||'|Íf:|::.

ii10
,i,,

1 LL

Józsefvárosi Egyesített BcjIcsőd é k iri29, ilfS,jj sx 0 29

Józsefuárosi Po|gármesteri Hivatal iii3,8
gił 56 t3

Józsefuárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjólé-

ti Központ
isB.iiii
il|l!!t!ltliiit!l

:li'rilrii:::lji:ia

lłll.8.lllli t7 f9

Jvsz/nKĺJGKzÍt.
it6ti..,
mTi.::

i..7.6i
l::ra:::i:i:iiiii a

Đn.tri
iii'85ii'i

ir2.$2i

L0

96

151

32ttsszesen

Reintegrá lt. köż la| köztatottä k (fő) 58

Közfogla ! koztatásbáń . résżtveýő iöma zenészék
(fő) 87

\."\.i"\
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Diákmunka

lntézmény
Ossz.

Fő

Józsefvárosi Egyesített Bö|csőd ék 4

Józsefuárosi Po|gármesteri HivataI f4
Józsefuárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjó1é-

ti Központ
6

*A közfoglalkoztatásban fog|aIkoztatottak származását a Polgármesteri Hivatal, mint a kerü-

leti közfoglaIkoztatás szervezője nem tartja nyi|ván, azonban a Józsefuárosi cigányzenekar
jeIlegébő| fakadóan roma identitást feltéte|ez, így a beszámolóban fe|tüntetett számadatok
ezen csoport tagjainak számát tükrözik'
2.

Az intézkedés címe, megnevezése Felnőttoktatás, képzések szervezése

A helyzetelemzés következtetéseiben fe|tárt

esélyegyen|őségi probléma megnevezése

Az a|acsony végzettségű ál|áskeresők szá-

mának növekedése. A munkaerő-piacon tör-
ténő e!he|yezkedést nehezíti az alacsony

iskolai végzettség, me|y kihatássa| Van a csa-

!ád egész é|etére, életkörü!ményeikre'

Az iňtézkedéssel elérni kívánt cé! A |ega|ább á|talános iskolai végzettség meg-

szerzése, a képzések/tanfo|yamok á|taI a

munkaerő-piacon történő eIhe|yezkedés

segítése.

A cé|kitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal
Szociá|is Szolgá!tatástervezési Koncepció,

Ifjúsági Koncepció, Józsefuáros Gazdasági

Programja, !ntegrá|t Városfejlesztési Straté-
gia

Az intézkedés tartaIma Felnőttoktatás, egyéb képzések és tanfo-
|yamok szervezése, ezekhez va|ó hozzáÍérés

segítése

Az intézkedés feIe|őse Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.

Az intézkedés megvalósításának hatá rideje 20L4.Lf.3r.
Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Képzéseken, feInőttoktatásban va|ó résztve-

vők száma

Az intézkedés megva|ósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

Az intézmény kö|tségvetése

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

Pá|yázat esetén a projekt fenntartási idősza-

káig

Az a|acsonyabb iskolai végzettségűek száma az e|mú|t években csökkent, azonban megá||a-

pítható, hogy a munkané|kü|iek iskolai végzettségük szerinti megoszlása változott.

ął,. 7iY5 - .J!
!r/ .t:.//

Ą,l tł
A/-

vidaknecs
Írógép
   

vidaknecs
Írógép
13



A regisztrált á||áskeresők számához viszonyítva a magasabb iskolai végzettségűek aránya a

2008. évhez képest a 2oL4. évre je|entősen cs<ikkent (65%-rő| 54o/o-ra), míg az alacsonyabb

iskolai végzettségűek (8 á|talános) aránya eme|kedett (3t%-rő| 4o%-ra|, a 8 á|talánosná| a|a-

csonyabb végzettségűekné! is kisebb mértékű emelkedés figyelhető meg (3,9o/o-ró| 5,L%-ra).

Budapest Főváros Kormányhivatala VtIt. kertileti Hivatala Fog|alkoztatási osztályának Kisfa-

Iudy u. 11. szám alatti kirende|tsége fogadja a kerületi á|láskeresőket, a nem nyilvántartott

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

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

zőkkel tart fenn kapcsolatot. A munkaerőpiacról kiszorult emberek miné| hatékonyabb mun-

kába á|lításának fontos fe|téte|e a korszerű és piacképes szakképzések biztosítása a felnőtt-

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

5t%-a még mindig digitá|isan írástudatlan. Különösen nagy a lemaradás - az idősek mel|ett -
a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek, a kiste|epü|éseken é|ők és a|acsony végzettségűek

k<irében, akiket szinte csak a felnőttképzés keretében Iehet megszó|ítani.

Munkanélküliek isko|ai végzettsége (fő)

4000

3s00

3000

2500

2000

1500

1000

s00

0

2008 2009 2010 20tt

W 8 á|ta|ánosnál alacsonyabb

2012 2013 2014 2015 2076 2017

f 8 á|ta|ános w8 á|ta|ánosná|magasabb

TEIR

Józsefváros Ktizösségeiért Nonprofit Zrt. á!ta! a Magdo|na Negyed Program !|! keretében

nyújtott szolgá ltatások:

Szá m ítógép.kezelői ta nfolya mok

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

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

le|ően az a|apfokú számítástechnikai képzés célja immáron nem csupán afe|zárkóztatás volt,

hanem a számítástechnika világában való elmé|yü|és is. P|' egyes szoftverek megismerése,

haszná|ata, aIkalmazása, iIletve a már meglévő ismeretek bővítése (webszerkesztés).

t\,. \t(\
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A Webre, Nagyi! csoport elsősorban az idősebb korosztá|yt cé|ozza meg, de természetesen

bárki részt vehetett a képzésen. Alapvetően a hangsúly a képzés során a hatékony számító-
gép használaton vo|t, me|!ye! az egyének kcizötti kommunikáció javítása, i|letve ennek meg-

fele|ően a kü|ĺinböző korosztá|yok közötti szakadék áthidalása volt a cé|. A képzés időtartama

60-65 óra, hetente három a!kalommal (kedd, szerda, il|etve péntek), alkalmanként 1,5 óra

időtartamban (10-11.30 óra) zajlott. Az igényekhez mérten dup|a órákra is sor keri'i|t. A kép-

zésen részt vevő szemé|yek száma 201-3 évben 70-80 fő vo|t. 2014 évben a képzésen 20-25

á|landó fő vett részt, de emellett számos olyan ha|lgató is megje|ent, akik a tanfo|yamot nem

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

ben a képzésen részt vevő személyek száma csoportonként L2-L9 fő volt. A képzés végén a

ha|lgatók számára lehetőség nyí|t vizsgát tenni, de az e|múlt években egy a|ka|omma| sem

kívántak é!ni a résztvevők lehetőségge!.

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

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

piacon. A képzés időtartama 60-75 óra volt, hetente három alka|omma| (kedd, szerda, i|letve

péntek), alkaImanként ].,5 óra időtartamban (1.4-1.5,30-ig).Az igényekhez mérten dupla órák-

ra is sor került. A képzésen részt vevő ha|lgatók létszáma e csoportban is folyamatosan válto-

zott, de alapvetően a képzés végére csoportonként L2-2o fő végezte e| a tanfolyamot, me|y-

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

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

meg tudnak fe|elni egy-egy ál|ásinterjún. 2013-ban 4 képzés indu!t, mely képzésen mintegy

95 fő vett részt. A hallgatók közü| a visszaje|zések aIapján 4fővo|t, aki munkátta|á|t, s min-

dez'kĺizvetett módon köszcjnhető vo|t a megszerzett számítástechnikai ismereteknek (egy fő

vagyonőr, egy fő e|adó és pénztáros, i|letve két fő adminisztratív munkakörben). 2014 évben

a képzés időtartama 70-75 óra vo|t, hetente három a|ka|ommal, kedden, szerdán és pénte-

ken, a|kalmanként összesen 90 perc időtartam. A részt vevő személyek száma cisszesen 70-

80fő, csoportonkéntL5-22 fő vo|t. A képzés végén ez esetben is lehetőség vo|t vizsgára je-

lentkezni. A ha|lgatók közril ez évben négy személy é|t a lehetőségge|, me|ybő! három sze-

mé|y tett sikeres vizsgát. Ezt követően |ehetőség volt pótvizsgára. A pótvizsgára jelentkező

személy sikerte|en vizsgát tett. Nem tcjrtént visszaje|zés, hogy a képzésnek köszĺinhetően

hányan talá|tak munkát.

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

90 perc időtartamban. A részt vevő szemé|yek száma összesen 70-80 fő, csoportonként 15-

22fővo|t. Sikeres vizsgát t2főttett, e|helyezkedésÜkről információ nem á|| rendelkezésre.

10 osztályos felzárkóztató program

A program a|apvető célja hogy a kerü|etben élő felnőtt |akosság szociális felzárkóztatását

segítse azzal, hogy lehetőséget biztosít az á|ta|ános isko|a befejezéséhez. A társada|mi |ema-

radás csökkentés és a munka vi!ágába való visszakerü|és egyik kulcsa ].0. osztá|y e|végzését

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

nye ez.
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A fe|nőtt oktatási program ezt az igényt elégíti ki olyan formán, hogy a tanárok mindig az

adott tanu|ó képességeit és lehetőségeit veszik a|apu| a tanmenet megtervezésében. A fe|-

nőtt korú |akosságnak sok esetben a csa|ádi köte|ezettség és a|kalomszerűen adódó munka-

végzés mel|ett ke|l időt szakítani a tanu|ásra. Ez sok esetben nehezíti a tanu|ó folyamatos

készü|ését, amit a pedagógusok nagy empátiáva| és ttire|emmeI keze|nek. A tanulópárok épp

ezért szoros együttműködésben hosszú távú partneri kapcso|atban ál|nak, aho| |egtöbb eset-

ben nem határidőre, hanem cé|orientá|tan dolgoznak. A szaktantárgyi felkészítést mindig

egyéni órákban va!ósítják meg. osztá|yozó vizsgák Ietéte|ére évente kétszer kerül sor.

A fe|nőttképzéshez kapcsolódóan a már középiskolai tanu|mányaikat fo|ytató felnőttek szá-

mára a Kesztyűgyár Közcisségi Ház fejlesztést, korrepetálást tart, melyen 2013 évben heti

átlagban 4-6 tanu|ó vett igénybe.

2013 évben e!ért eredmények

A felnőtt tanu|ók me||ett felvételre kerti|tek a programba azok a diákok is, akik t4-L6 évesen

az á|talános isko|a 2-7. osztályt végzik. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek közü| a fiata-

lok köztiltöbben kiesnek az isko|arendszerből, így az a cé|, hogy ne szakadjon meg a tanu|ás,

s ha kiesnek az iskolából, a 10 osztá|yos felzárkóztatóban fo|ytathassák a tanulást azokka| a

tanárokkal és diákokka!, akikke| már korábban is együtt tanultak. A fent említett fiata|ok k<j-

zül már többen a második, harmadik fé|évet végzik az lntézményben. Motiváltságuk igen

a|acsony, a munkához, tanu|áshoz, pontossághoz va|ó viszonyuk igen |abi!is. Azok a tanulók,

akik már több félévet e|töltenek a programban, lassan, de hozzászoknak a pontossághoz,

kĺite|ességte|jesítéshez. Ebben a programban a létszám : 8 fő.

A fe|nőttek esetében nagy vo|t a lemorzsolódás. Félévenként 10-12 je|entkező van, de vizs-

gákon 4-5 tanu|ó méretteti meg magát. Sok esetben a munka, a családi probléma gáto|ja

őket a rendszerességben. Egyre több fiata| 18, 20,30 éves je|entkezik, de |egtöbbjük nem

fejezi be a képzést'

A következő kimutatások 2013. év alaku|ását mutatja számokban:
HINAP

Januar 39 300,10

február 32 f65,25

marctus 4L 387,25

április 50 66L,35

május 30 L2 417 225,5

június 16 6 220 tL6,25
jú|ius 35 Lf 2L8 110,5

augusztus 27 19 261 131,5

szeptember 24 15 2f6,4 135,9

október 31 24 465 139,5

november f8 19 416 208

december 23 18 270 172
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2014 évben elért eredmények
A fe|nőtt tanu!ók me!|ett ismét fe|vételre kerültek azok a tanulók is, akik esti iskolában végzik

tanu|mányaikat. Ebben a tanévben is je|entkeztek 16-18 éves fiata! felnőttek, akik kiestek az

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

lemorzso|ódás, Tizenöt fő jelentkezett a képzésre, s az elkĺivetkező vizsgát csak 8 tanu|ó te-

hette !e, hason!óan az elmúlt évekhez. A 2014-es év júniusában hét felnőtt tanuló végzett, s

kapott tanulmányai után bizonyítvánvt. 
^zo14-es 

tanévben az e|őző évekhez hason|őan az

intézmény fogadta nyáron azokat a fe|nőtteket, akik pótvizsgára készü|tek. A jelentkezők

8oo/o-ának sikerü|t a pótvizsgája. A tanórák száma 2014-ben: 3070 óra vo|t.

Az évfo|yamán a következőképpen alakult a létszám:

Jelentkezők tény!eges

létszám

FeInőttek aIapfokú képzés: L8fő 8fő
FeInőtt esti iskolások: L3fő L3fő
Nyári korrepetá|ás: L5 fő L5 fő

2015 évben e!ért eredmények
Az év.foIyamán a programban je|entkező felnőttek számára a kétműszakos tanu!ás kerü|t

biztosításra. Dé|e!őtt és dé|után is rendelkezésre á|ltak az önkéntes tanárok. A dé|előtti kép-

zés áltaIában az alapfokú isko|át szereznl kívánó fe]nőttek számára biztosított. Ebben azidő-
szakban nyugdíjas pedagógusok, mérnökök, közgazdászok segítették a felkészĹi|ést. Megha-

tározott órarend szerint, naponta két-három önkéntes várta a tanuIni vágyókat.

Felnőttképzés

onkéntes tanárok: L2fő
Je|entkező feInőtt ha||gatók: t8fő
Vizsgázott feInőtt ha|lgatók: 8Íő

A felnőttek |emorzso!ódása igen nagy. Sokan nem birkóznak meg a követelményekke|, vagy

családi, munkahe|yi probIémák miatt maradtak ki az iskolából. Tizenhat, tizenhét éves tanu-

lók közü| is volt lemorzso|ódás, ugyanazon oknál fogva, amiért kiestek az iskolai rendszerbő|,

vagyis nem |átogatták az órákat, így nem vizsgázhattak.

Középisko!ások motivációja magas, ezért |emorzsolódás szinte nem vo|t az év fo|yamán.

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

ségét vették igénybe.

Középiskolaitanu|ók

tnkéntes tanárok: 5fő
Jelentkező ha||gatók: 25fő

17
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Jú|ius, augusztus hónapokban a pótvizsgára készü|ő segítése zajlott, a tanári jelen!ét egész

nap biztosított vo|t.

Nyári korrepetá|ás

Tanárok: 5 fć5

JeIentkező haIl-

gatók:

t5fő

Sikeresen vizs-

gázott:

L3fő

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

továbbifo|ytatása, igény|ik a flata|ok is és szívesen vesznek rész a korrepetálásokon.

A felnőtt haIlgatók |emorzso|ódása arra ösztönözte a program onkénteseit és do|gozóit, hogy

a jövőben szemé|yes megkeresésse|, felvá||a|t mentorálássa! próbá|ják benntartani a fotya-

matban őket.

A program összesített adatai 2015.01.01. és 2015.08.30. közĺitt

Résztvevő tanárok Résztvevő haIlgatók Letanított órák száma

18 58 L8L7

A képzés integrá|ódott 2015 szeptemberétőla Mentor programba.

Képzések

A Kesztyűgyár KcizcisségiHáz á|láskeresőknek szóló programjain is számos alka|omma| |ehet

ta|á!kozni ezzel a prob|émáva|.

A festő és a vi|lanyszerelő szakma a je|en|egi nehéz munkaerő-piaci helyzetben is kurrens

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

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

Kesztyűgyár Közösségi Ház ügyfe|ei kcjrében. Sokaknak egyérte|mű vo|t, hogy a szakképesĹ

tésseI javulnak az eIhelyezkedési esélyeik. A jeIentkezők kozött egyaránt vo|tak csak alapfokú

iskoIai végzettséggeI rendeIkezők és eIavu|t szakképesítésükke! munkát hiába kereső ĺdőseb-

bek. A festő tanu|ók között ttjbben már szereztek gyakor|atot ebben a szakmában, a bizo-

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

augusztus végi indulásra összeál|t mindkét csoport, mindkét tanár remekü| megtalá|ta a han-

got a fe|nőtt diákokka|, így sikerül egyfajta kĺiztisségi sze||emet is kialakítani. A tanulók szor-

ga|masan jártak az órákra, a képzés e!őreha|adtáva| kicsit nőtt a hiányzók aránya, de a vizs-

gák közeledtéveI ez javu|t.

A képzések e|indu|ása fontos eredménye az MNP l|l-nak. Az itt épü|ő kis szakmai és emberi

közösség hosszútávon segítséget je|enthet a csoporttagoknak a pályafutásuk során - meB-

oszthatják a beérkező munkákat, egyéb |ehetőségekre hívhatják fe| egymás figye|mét, stb. A
Kesztyűgyár Közösség! Ház tcjbbi á|láskeresőknek szó|ó szo|gáltatását is igénybe vehetik az

újdonsü|t festők és vil|anyszerelők, ezze| is növe|vén munkavá|la|ási esé|yeiket.

\i \
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Mindkét képzésben 10 fő vett részt, azonban sikeres vizsgát a villanyszere|ők közül 5 fő tett.

A festő, díszítő, mázoló és tapétázó képzés 10 résztvevője k<izü| 7 fővizsgázott,

É|elmiszer, vegyi áru és gyógynövény eladó képzés a Kesztyűgyár Közösségi Házban 2oL4
szeptemberében indult. A képzés egy külső képző intézménnye! kötött együttműködés kere-

tén be!ül kerü|t megva|ósításra. Az oveges Képző Kft. vá|Ialta 2014 szeptemberében induIó

képzésen 15 fő oktatását. R képzés szeptemberben indu|t .2oL5 áprillsában kertilt sor a záró-

vizsgára. A résztvevők az e!mé|eti órák me||ett gyakorlati órákon is részt vettek.

9 á||andó fő járt a képzésre, akik az elméleti rész megtanu|ása után egy intenzív gyakorlaton

vettek részt, aho| a szakma alapjait sajátították el. A gyakorlati helyet szabadon választották.

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

letelte után tovább fog|a|koztatja. A zárővizsgára 2015 ápri|isában kerü|t sor, a tanfolyam
követeIményeit 4 fő te|jesítette.

Il. A gyermekek esé|yegyenlősége

L.

Az intézkedés címe, megnevezése Korai/egyéni fejlesztési |ehetőségek bővíté-

se, intézmények és a család kĺizotti informá-

cióáram]ás biztosítása

A' he|yzete!emzés kcivetkeztetéseiben fe|tá rt

esélyegyen |őségi probléma megnevezése

Folyamatosan emelkedő tendenciát mutat a

HH, HHH, az RGYK és az SN|-s tanulók száma.

A hátrányos he|yzetű gyermekek hátrányai a

csa|ád egészét érinti.

Az intézkedésseI e|érni kívánt cél A hátrányos helyzetű gyermekek és ezálta|

csa|ádok számának csökkentése, segítése

A cé|kitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal

Szociá|is SzoIgá|tatástervezési Koncepció,

|fjúsági Koncepció

Az intézkedés tartalma Egyéni fejIesztési Iehetőségek megta!álása, a

jelzőrendszer tagjai és a családok közötti

i nformációá ra m |ás javítása, ka pcsolatta rtás

Az intézkedés feIe|őse Józsefuárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyer-

mekjó|éti Központ

Az intézkedés megva|ósításának határideje 2014.L2.3L.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Éves adatok beszámo|ók

Az intézkedés megva|ósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

Az intézmény kö|tségvetése

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

Az intézmények szakmai programjába be-

épü|ve fenntartható, intézkedések folyama-

tos fenntartása

v
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A kerü|eti hátrányos he|yzetűek, halmozottan hátrányos he|yzetűek és a rendszeres gyer.

mekvédelmi kedvezményben részesülők számának alaku|ását az a|ábbitáb|ázat mutatja be.

HH HHH RGYK

2010 2330 776 3106

20LL 230L 884 3185

foLz L837 1059 2896

20L3 2669 1087 3044

20r4 472 307 f832

2015 475 232 26L5

Budapest Józsefuárosi onkormányzat (2015.)

2013 szeptemberétő| a hátrányos he|yzet és ha|mozottan hátrányos he|yzet fogalma a koz-

oktatásró| szó|ó 1993. évi LXX|X' törvény he|yett a gyermekek védelmérő| és a gyámügyi

igazgatásró| szóló L997. évi XXX!. tcirvényben (továbbĺakban: Gyvt) kerü|t szabá|yozásra, de-

finiá|ása te|jesen új alapokra kerü|t. A 2013 évet követő számadatokat ezért nem lehet ösz-

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

helyzet megá||apítása más szempontrendszeren alapul. A2ot4 és 201.5 adataitekintetében a
hátrányos he|yzetűek száma vá|tozat|an, a halmozottan hátrányos helyzetűek száma (75 Íő-

vel) csökkent, a rendszeres gyermekvéde|mi kedvezményben részesrilők száma is csökkent

|2t7 főve|).

2oL3. augusztus 3l-ig a közoktatási törvény szerint hótrónyos helyzetű gyermek, tanuló: az,

akit családi kcirülményei, szociá|is helyzete miatt rendszeres gyermekvéde|mi kedvezményre

való jogosultságát a jegyző megá|lapította; e csoporton belü| haImozottan hátrányos helyze-

tű az a gyermek, az a tanu|ó, akinek a törvényes fe|ügyeletét el|átó sztilője . a gyermekek

védelmérő| és a gyámügyi igazgatásró| szó|ó törvényben szabályozott eljárásban tett önkén-

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

tében a tankötelezettség beá||ásának időpontjában legfeljebb az isko|a nyo|cadik évfo|yamán

fo|ytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; haImozottan hátrányos helyzetű az a gyermek,

az a tanu|ó is, akit tartós nevelésbe vettek.

2oL3. szeptember 01. napjátó| Gyvt-ben fog|altak szerint hátrányos he|yzetű az a rendszeres

gyermekvéde|mi kedvezményre jogosu|t gyermek és nagykorúvá vá|t gyermek, aki esetében

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

a) a szú|ő Vagy a családbafogadó gyám a|acsony isko|ai végzettsége, ha a gyermeket együtt

neve|ő mindkét szu|őrő|, a gyermeket egyedül neve|ő szu|őrő| Vagy a csa|ádbafogadó gyám-

lĺ
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ró| - önkéntes nyilatkozata aIapján - megál|apítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezmény igény!ésekor legfe|jebb alapfokú iskoIaivégzettséggeI rendeIkezik,

b) a szíi|ő Vagy a csa|ádbafogadó gyám a|acsony fog|alkoztatottsága, ha a gyermeket neve-

|ő szülők bárme|yikérő| vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. 9-a szerinti aktív korúak el|átására jo-

gosuIt Vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igény|ésének időpontját mege|őző L6

hónapon belril Iega|ább L2 hónapig á|!áskeresőként nyi|vántartott szemé|y,

c/ a gyermek e|égte|en |akókörnyezete, il|etve lakáskörü|ményei, ha megá||apítható, hogy a

gyermek a településre vonatkozó integrá|t teIepti|ésfejIesztési stratégiában szegregátumnak

nyi|vánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort né|küli vagy szükséglakásban, il-

letve olyan !akáskörülmények közcjtt él, aho| kor|átozottan biztosítottak az egészséges fej|ő-

déséhez szü kséges feltételek.

HaImozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vá|t

gyermek, aki esetében a fenti a)-c) pontokban meghatározott körÜlmények közü] lega|ább

kettő fennál|,

b/ a neve!ésbe vett gyermek,

c) az utőgondozói e|látásban részesüIő és tanulói vagy ha||gatói jogviszonyban á!ló fiata!

felnőtt.
A gyámhatóság fiegyző) a rendszeres gyermekvédeImi kedvezményre va|ó jogosu|tság eIbírá-

lásáva! egyidejű|eg kérelemre - kü|ön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre'való jogosu|tsággal egyező időtartamra - megá||apÍtja a gyermek, nagykorúvá vá|t

gyerme k h átrányos vagy ha lmozotta n hátrá nyos he|yzetének fen n á| |ását.

A hátrányos Vagy halmozottan hátrányos he|yzet fennállásának megá||apítása a rendszeres

gyermekvédeImi kedvezményre való jogosu|tság megá|lapítását követően is kéreImezhető.

A gyámhatóság (kormányhivatal járási hivata|a) a tanu|ói vagy ha|lgatói jogviszonyban á|ló

fiatal felnőtt utógondozói e!|átásának igénybevéte|ét elrendelő határozatában megá|lapÍtja a

halmozottan hátrányos helyzet fen ná |!ását.

A fentl rende|kezés a Gyvt-be i|leszti a hátrányos, halmozottan hátrányos he|yzetű gyermek

(fiata| fe|nőtt) foga|mát annak érdekében, hogy a gyermek szü|etésétő! kezdődően azonos

foga|omhasználat a|apján tudjon eljárni az egészségrigyi, a közneve|ési és a szociá|is, i|letve

gyermekvédelmi ágazat. Az újraszabá|yozással a hátrányos, ha|mozottan hátrányos helyzet

kompenzálására a korábbiná| szélesebb körben nyí|ik lehetőségaz életkor tekintetében (0-25

éves kor), a csa|ádbafogadó gyám áIta| nevelt gyermekekre is kiterjedően. Az új szem|é|etű

szabá|yozás érte|mében a hátrányos, ha!mozottan hátrányos helyzet szempontjábó! megha-

tároző tényezők - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságon kívül - a

következők: a szu|ő, a csa|ádbafogadó gyám (a továbbiakban: syám) alacsony isko|ai végzett-

sége, alacsony fog|aIkoztatottsága, az e|égteIen Iakáskcirtilmények, a szegregátumnak nyi|vá-

n ított Iakókörnyezetben élés ténye.
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Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosu|tságon kívü| egy to-
vábbi feltétel megléte megál|apítható, az a hátrányos helyzet, ha két továbbifeltétel meBva-

Iósu|, az a halmozottan hátrányos he|yzet fennállását jelenti. Továbbá a nevelésbe véte|, va-

|amint a tanulói, ha|lgatóijogviszonyban á|!ó fiatalfelnőtt számára nyújtott utógondozói e|lá-

tás clnmagában megalapozza a halmozottan hátrányos he|yzet fenná|lását.

A neve|ésbe vett gyermek halmozottan hátrányos he|yzetűnek minősü| külön megá|lapító

határozat nélkü| is, hiszen ebben az esetben nincs mit mér|ege|nie a gyámhatóságnak. Az

utógondozói e!|átásra jogosu|t, tanu|ói vagy ha||gatói jogviszonyban ál|ó fiata| felnőtt érde-

kében az Ĺigyében e|járó gyámhatóság hivatalbó| állapÍtja meg a halmozottan hátrányos

helyzet fenná|lását. A foga|om újraértelmezése a hátrányos és ha|mozottan hátrányos he|y-

zetű gyermekek prob|émáinak részIetesebb, prob!émaérzékenyebb ismeretét eredményezi,
pontosabb személyi és terü|eti cé|zást tesz Iehetővé a meglévő támogatásokban, szo|gá|tatá-

sokban (pé|dául halmozottan hátrányos he|yzetű gyermekek gyakoribb, kieme|t csa|ádgon-

dozása, védőnői látogatása) újtámogatási Iehetőségeket generá| (pé|dául Biztos Kezdet Gye-

rekház igénybevétele) és pontosabban meghatározhatóvá teheti a jövőbeni hazai és európai

uniós fej|esztések cé|csoportját. A Gyvt-ben meghatározott gyermeki jog tĺibbek között, hogy

a hátrányos helyzetű és a ha|mozottan hátrányos he|yzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy

fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátrá|tató körülmények |eküzdéséhez és esélyeinek

növe|éséhez. Az(lj szem|életű szabályozás cé|ja a gyermek hátrányainak kompenzá|ása, esé-

|yeinek ntivelése a kora gyermekkortó| fiata| koráig, a miné| sikeresebb társadalmi integrá-

ciójának e|ősegítése érdekében. A törvény szerinti módosítás ennek megfe|e|ően gyermeki

jogként fogalmazza meg a hátrányos, haImozottan hátrányos helyzetű gyermek jogát a fejlő-

dését hátrá|tató körü|mények leküzdéséhez nyújtott segítséghez és esélyeinek növe|éséhez.

a.) Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ fe|adatellátása

A Budapest Józsefvárosi tnkormányzat fenntartásában működő Jőzsefvárosi Szociá|is 5zolgá|ta-

tó és Gyermekjó|éti Központ Gyermekjó|éti Központ szakmai egysége a gyermekjó|éti a|ape|Iá-

tás keretében szervezési, szo|gáltatási és gondozási tevékenységgel biztosÍtja a gyermekek testi,

érte|mi, érzelmi és erkcilcsi fej|ődésének, jólétének, a csa|ádban történő neve|ésének e|ősegíté-

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

mint a gyermekek csa|ádjábó| történő kiemelésének a megelőzését. Hozzájáru| a gyermek

hátrányos és haImozottan hátrányos he|yzetének feltárásához és a gyermek szocializációs

hátrányának csökkentéséve| annak lektizdéséhez. Veszélyeztetettséget ész|e|ő és je|ző rendszert

működtet a gyermek veszélyeztetettségének, iIletve a csa|ád, a szemé|y krízishelyzetének

ész|e|ése cé|jábó|, a szociá|is segítőmunka biztosítása érdekében. Az |ntézmény az egyének,

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

szociális he|yzetükbő| adódó hátrányaik csokkentésében, szabadidős programokat szervez és

közvetít, va|amint kapcso|atot tart a jelzőrendszer va|amennyi tagjáva|, önkormányzati intéz-

ményekke|, más szervekke|, hatóságokka|, vaIamint civil szervezetekke|.
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Munkájukat fej|esztő pedagógus is segíti, aki napi rendszerességgel fogla|kozik a fejlesztésre

szoruló gyermekekkel. 2015-ben 49 gyermek esetében igénye|ték a szolgáltatást, ebbő! segítő

beszélgetést, tanácsadást igénye|t 5 tieyfé|. 14 gyermekke| rendszeresen foglaIkozott a fej|esztő

pedagógus 4 hónapos fejlesztési időszakban. 21 gyermek esetében nem volt elég a 4 hónapos

időtartam, így ők heti rendszerességge| vettek rész meghosszabbított fejlesztési időszakka|. A
szolgá|tatást igénybevevők átlagé|etkora 3-15 év közĺitt van, 65 %.a fiű, A fog|a|kozások során

kü!önféle részképesség fejlesztéséhez, va!amint az isko|ai lemaradások kikÜszĺibö|éséhez

nyújtott ren dszeresen segítséget.

Veszé|veztetettséeet, krízishelvzetet észlelő ielzőren dszer m űködtetése

A jegyző, továbbá a szociá!is, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjó|éti

szolgá|at, a pártfogói fe|ügye|ői és a jogi segítségnyújtói szo|gá|at jelzi, a társadaImi szerveze-

tek, egyházak és magánszemélyek je|ezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intéz-

ménynek, ha segítségre szoru|ó csa!ádró!, szemé|yrő! szereznek tudomást.

A jelzőrendszer tagjai:
- az egészségügyi szo|gáltatást nyújtók, így külcinösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a

házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különcjsen a család- és gyermekjó|éti

szolgá|atok, a csa|ád- és gyermekjóléti kĺlzpontok,
- a közneve|ési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó fe|ügyelői szolgá|at,
- az á|dozatsegítés és a kárenyhítés fe|adatait ellátó szervezetek,
- a menekti]teket befogadó á!lomás, a menekri|tek átmeneti szá!|ása,
- az egyesü|etek, az a|apítványok és az egyházijogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,

a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő

A jelzőrendszer által kapott je|zés alapján az intézmény csa!ádsegítés keretében fe|térképezi

az e||átási terü|eten é|ő szociális és mentálhigiénés prob|émákkal ktizdő gyermekek, csa|á-

dok, szemé|yek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a szo|gáltatás céljáról,

tartaImáról.
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A je|zőrendszer által küldött jelzések száma, megoszlása

Időszak: zoL4.o1-.oL - 2oL4.I2.3t.

Jelzést tevő Alkalom Megoszlás

egészségügyi szoIgá |tató 64 4%

védőnő 22 t%
szemé|yes gondoskodást nyújtó szoc.

szolg.

172 LO%

napközbeni kisgyermek eIlátást nyújtó I o%

átmeneti gondozást biztosítók 62 4 o/o

menekti |teket befogadó á||omás 4 O o/o

közoktatási intézmény 6Lf 36%
rendőrség L45 9 o/o

tigyészség, bíróság 13 t%
pártfogó feltigye|et 18 1%

társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 4 o%

áldozatsegítés és kárenyhítés feladatit e!|.

szerv

L O o/o

á!|ampoIgár 29 2%

ö n ko rmá nyzat, jegyző, gyá m h ivata I 547 32%

munkaügyi hatóság 0 o%

GyeľrnekjÔléti szolgi}hto teľékeľ.-r.seg e lieze}t pľobléma tipus* szer:itt
Id<iszah: 2G14.01.01 - 2014-12.3 1-

szenľedé|vbetegség

gĺ.eľure ki;ltÉzrłéu;:bł
ľaIô beiIl

nehézsĘ
ii

fo5.atékosság.
ľetaľdátió

:-ś
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teljeĺítnléo.t.zaľaľ
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Kezelt probléma típusa Alkalom Megoszlás

gyermekneve|ési zLtt 5L%

csa|ádi konf|iktus 162 4%

szü|ők vagy család é|etvite|e 797 19%

szĹilői elhanyagolás 69 2%

anyagi 596 L4%

családon beItiIi bántaImazás LLz 3%

m a gata rtás zav ar, te |jes ít-

ményzavar
203 5%

fogyatékosság, reta rd áció 76 2%

gyermekintézménybe va|ó

bei|!eszkedési nehézség
L5 0%

szenvedé|ybetegség 9 o%

A jelzőrendszer által küldi'tt je|zések száma

ldőszak: 2015.0]..01 - 2oL5.t2.3L.

Jelzést tevő Alkalom
egészségügvi szoIgá |tató 46

védőnő 13

személyes gondoskodást nyújtó szoc. szo|g. L79
napközbeni kisgvermek ellátást nvúitó 4

átmeneti gondozást biztosítók 97
menekü|teket befogadó álIomás L

kcizoktatási intézménv 546
rendőrség L28
üsvészsés' bírósáe L2
pártfoeó felüeve|et 37
társadalmi szervezet, egvház, aIapítvány 8

á|dozatsegítés és kárenyhítés feladatit e|!. szerv 4

á|lampo|sár 34

c!n korm á nyzat, jegyző' gyá m h ivata I 616
munkaügyi hatóság 0

fí,/
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Gyeľmekjóléti szolgá|tató ÚevékenysĘ a kezelt probléma tĺpusa szeľint

ko!Ílilđus
464
lOo/o

szů|ókvegy cselá.| él€fĺitde

Kezelt prob!éma típusa Alkalom Megoszlás
gvermeknevelési L275 27%
családi konfliktus 464 LO%

szülők VasV csa|ád é|etviteIe r22g* 26%
sz|'iIői elhanvago|ás 75 2%
anvagi 873 LB o/o

csa|ádon be]tili bántaImazás 33 L%
m agata rtás zavar, teljesít-
ményzaVar

654
74%

fogvatékossáe' reta rdáció 36 L%
gyermekintézménybe való
beilIeszkedési nehézség

77
2%

szenvedé!vbeteesée 29 L%

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

lntenzív Családmegtartó Szo!gáltatás

Az MNP|!-ben 2009-ben kísér|etije|legge! elindított és az MNP|l|-ban is folytatott |ntenzív

Csa|ádmegtartó Szolgá|tatás a krízishelyzetbe kerti|t kisgyermekes családok számára nyújtott

2013 és 2015 között 2*Lo hetes intenzív szolgá|tatást a csa|ádok szétesésének megelőzése

érdekében. A Józsefvárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ cjnál|ó szakmai egy-

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

nyos he|yzetben lévő és kieme|ten kritikus é|ethe|yzetbe kerri|ő gyermekes családok intenzív
gondozási folyamata során megakadályozni a gyermekek csa|ádbólvaló kikerülését illetve,

o|yan csa|ádi _ é|etviteIi - |akhatási körü|ményeket teremtése, ame|y az érintett családokat

hosszú távon megvédi.
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Tehetséggondozás

A negyedben élő hátrányos he|yzetű tehetséges fiatalok kibontakozásának e|ősegítése

érdekében kiscsoportos tehetséggondozási szolgá|tatások működtek a heIyi álta!ános
isko|ákban. 3 nyitott műhe|y (gondo|kodásfejlesztő, ifi futbal|, tücsökzenekar) és 8 zárt
műhely (gondo|kodásfejlesztés táb|ás játékokka|, csi|Iagászat, diákújságírás, zene, dráma-
színjátszás, sport, képzőművészet, témákban.) kerri|t megszervezésre a 2oL4/2o15-ös
tanévben. Az egyes műhelyek eredményeiket nyilvános eseményeken mutatták be a

szri!őknek, érdek!ődőknek.

c.) Biztos Kezdet Gyerekház
A Józsefuárosi Egyesített Bĺilcsődék Szigetvári u. 1. szám alatti székhelyén 2009 év óta műkci-

dik a Biztos Kezdet Gyerekház (továbbiakban: Gyerekház), me|y a Társada|mi Megújulás ope-
ratív Program keretében kiírt pá|yázat keretében e|nyert támogatásból és cinkormányzati

forrásbó| va|ósu|t meg. A Gyerekház, mint gyermekjó|éti alapellátás céIja a szocio-kulturális
hátrányokka| küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos he|yzetű
gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési Iemaradását kompenzá-
Ió, a szülői kompetenciákat erősítő, a szü|ő és kü!önösen az óvodáskort még e| nem ért
gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgá|ta-

tás.biztosítása.

A Gyerekház a gyermek és csa!ád sikeres társada|mi integrációja érdekében együttműködik
kti|öńösen a gyermekjóléti szo|gáltatást nyújtó szo|gáltatóval, a védőnői szo|gálatta|, az óvo-

dáva|, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség esetén a jelzőrendszer egyéb tagjaiva|.

A Gyerekház biztosÍtja a gyermekek számára a képesség-kibontakoztató fogla!kozást, az á||a-

potfelmérést, a fej|esztést, a szü|őknek a gyermekke! együtt történő részvételét a fog|a|kozá-

sokon, a szti|ők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést cé|zó programokat, vaIamint

egyéb preventív cé!ú programokat, közösségi rendezvényeket. A helyi szükség|eteknek meg-

fe|elően a szü|ők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb kü|sős meghívott szakemberek
á|ta!i tanácsadásokat biztosít. Szü|ői csoportos beszé|getéseket szervez, il|etve konzu|tációs

lehetőséget biztosít. Kü|önböző módszerek a!kalmazásávaI segíti a szülőket, hogy visszajelzé-

seket kapjanak a gyermekke! való kommunikációjukró|, neve|ési módszereikről.
Az igénybevétel feltéte|e, hogy a csa|ád Budapest, V|l|. kerület közigazgatási terü|etén éljen.

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

rője látogathatja, a megje|enés ĺinkéntes. A résztvevők a Gyerekház minden programját,

szolgáltatását térítésmentesen vehetik igénybe.

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

kek testi és szel|emi fej!ődésének minden szegmensét érintsék a mindennapi fogla|kozások

során. A szü|ők számára szervezett tevékenységek szakmailag alapvető fontosságúak, hiszen

a koraigyermekkorban a szú|ői minta meghatározó hatású, elsődlegesforrás. Fontos a szü|ői

szerep megerősítése, a szakmailag megfe|e|ő minta nyújtása.
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A Gyerekház segítséget tud nyújtani a rokoni, csa|áditámaszt, pozitív megerősítést nélkü|öző

édesanyáknak, akik a mindennapi feladatokkal, a gyermeknevelésse| magányosan, e|bizony-

ta!anodva küzdenek.

A szülői fórumok, rendszeres beszé|getések aIkaImat teremtenek az aktuá|is problémák, kér-

dések, nehézségek, örömök és sikerek megosztására, feldo|gozására. Rendszeres téma a
gyermek fe.j|őclésével együtt járó é|etkori sajátosságok, a fej|esztési lehetőségek, szrilői sze-

repek, szobatisztaság, dac korszak, étkezési a|ape|vek és szokások, higiéniai normák, testvér-

fé|tékenység, k<itődés-levá|ás stb. Szakemberek bevonásáva| segítik a szülők képzését, a
gyermekek elmaradásának feltárását, a szakszerű fejlesztési |ehetőségek 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 megfe|e-

lő szakemberhez irányÍtja a csa|ádot.

fots. évben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal á|ta| meghirdetett, a Gyerekházak

fej|esztésére kiírt pá|yázaton cisszesen 676.000,- Ft összeg támogatásban részesü|t onkor-

mányzatunk, me|yből a fejtesztő eszk<izpark kerü|t bővítésre, valamint négy hónapon keresz-

tü| havi két a|ka|ommaI mozgásterapeuta, pszichológus, va|amint gyógypedagógus szakem-

berek bevonására került sor, me|ynek során a szü|ők rengeteg új ismerettel, a gyermekük

el m a radását korrigá ló fejI esztő p rogra mokka I ismerked h ettek m eg.

2014. évi rendszeresen járó gyerekek száma

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

Havi
létszám 64 57 50 52 66 67 49 48 57 55 60 42

Éves
]étszám

667

Havi
átlag 16 L4,25 Lf,5 13 L6,5 16,75 L2,25 Lf L4,25 13,75 15 10,5

Heti átlag létszám éves szinten: 13,9

2oL5. évi rendszeresen járó gyerekek száma

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

Havi
|étszám 67 54 58 66 65 49 58 58 84 73 7f 6L

Éves
|étszám

765

Havi
átIag 16,75 13,50 14,5O 16,50 L6,25 lf,f5 L4,50 L4,50 27 L8,25 18 L5,25

Heti át|ag létszám éves szinten: 15,94
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Éves összesítésben megá|lapítható, hogy a gyereklétszám a 2oL5 évben az e|őző évhez ké-
pest 98 főve| eme|kedett.

d. } J ózsefvá ros Kiizłisségeiért Non profit Kft . á lta| nyújtott progra m

Zárt csoport (előzőleg Lyukas óra)

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

lános isko!ába járó gyerekek, i|letve az isko|ákka! együttműködve kihaszná|ható legyen a

Kesztyűgyár Közösségi Ház személyi és eszközkész|ete a gyermekek fej|ődése érdekében. A
program cé|ja, hogy azokka| a ku|cskompetenciákkaI, amelyeknek a fej|esztésére az iskolai
tanítási idő alatt nem minden esetbe jut idő, a Kesztyűgyárban megtartott fogla|kozás során
kiemelten tudjanak fog|alkozni. A kezdeményezéshez tĺibb iskola is csat|akozott így a Vt|l.

kerületben működő: Molnár Ferenc Magyar-Ango| Két Tanítási Nyelvű Á|talános lsko|a, a

Lakatos Menyhért Általános lsko|a és Gimnázium, il|etve a Budapest V|||. Kerületi Németh
Lász|ó Á|ta|ános lsko|a. A program során kü|önbtiző létszámú és korosztá|yú gyerekek érkez-
tek, osztályonként, egy-két tanító kíséretében. A fog|alkozáson részt vett gyerekek át|agé!et-

kora 7-10 év, így azok a terri|etek kertiltek kieme|ésre a fog|a|kozásokon, ami a |egtöbb i|yen

korú gyermek esetében problémát je|ent (pl: kéztigyesség fej!etIensége, azonos tempó tartá-
sa kortársaiva!, fe|adat megértése közös munkacsoportban). A Lyukas óra foglalkozás kerete-
in be|ü| azonban nemcsak készségek fej|esztése tĺirtént, hanem a tanmenethez igazodva ta-
nu|ást segítő eszközöket haszná|va (okostáb|a, projektor), az adott tananyag könnyebb elsa-
játításában segítették a gyermekeket. A csoport műkĺidése során kisebb-nagyobb eredmé-
nyeket ért el olyan területeken, mint felelősségváI|a|ás, közös döntéshozatal, toleranciakés-
zség. A csonka családban é|ő csoporttagok számára enyhítést jelent annak a megjelenése,

megé|ése is, hogy nincsenek egyedü| a prob|émájukka|, továbbá itt van lehetősége e|lenőr-
zött k<irü!mények közcitt a belső feszültség |evezetésére is.

A programban hetente megközelítőleg egy osztálynyi gyermek vesz részt (kb.1.5-2o fő),

Hip-hop tánc oktatás

fot3 márciusátó| a Kĺizösségi Ház á|landó partnere a Dance Force táncegyüttes, me|y szé|es

körben igyekszik megismertetni a hip-hop táncot. A próbák a Kesztyűgyárban zajlanak. A
tánc oktatással a legfőbb cél, hogy a tehetséges gyerekeknek és a tánco|nivágyóknak megfe-
le|ő teret biztosítson, a gyerekek ne az utcán Iegyenek, hanem közösségben, ahova jó tartoz-
ni, ahol mindig várja őket egy jó társaság és megtanulhatják a rendet, fegye!met' Fontos,

hogy megtapasztalhatják, hogy nemcsak a táncban kel| ezeket a szabá|yokat betartani, ha-

nem az é|etben is. Mindeme|lett a tánc önfegye|met és önbecsiilést biztosít, valamint fe-

szültségo|dó hatása is van, feloldja az emberekben a gát|ásokat, fej|eszti az á|lóképességet. A
táncoktatás hétfőtől péntekig kezdő, középha|adó, haladó csoportokban történik 6-18 éve-

sek részére, térítésmentesen. A csoport 2013 évben 1.5 fővel indu|t, mára 40 aktív tagja van.
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Nyitott ház

A 2009 évben indu|t a Magdo|na Negyed Program á|tal támogatott Nyitott Ház program

minden héten egyszer kerü| megrendezésre. A gyerekek korosztályuknak megfe|elően vá-

Iaszthattak a játékok k<izü|. Népszerűek a sorversenyek, ahol a gyerekek megtanu|hatják,

hogyan kell egy csapatban együtt működni. Fontos a megfele|ő környezet biztosítása annak

érdekében, hogy a gyerekek biztonságban érezzék magukat, gyakran e|őforduló probléma a
gyerekek körében az empatikus és tolerá|ó készség hiánya. Az igényes és biztonságos k<ir-

nyezet megteremtése me|lett a közcisségben va|ó együttműkcjdés és a kommunikációs csa-

tornák megtalá|ása a koordinátorok és a gyerekek között a legnagyobb eredménye a prog-

ramnak. A programon átlagosan 10-18 gyerek vesz részt, életkoruk 8-14 éves kor közé tehe-

tő. A program során e!őtérbe kerülnek azok a játékok, melyhez tĺibb gyermek kooperációja

szükséges, így tanítva őket csapatmunkára.

e.) Civi! pályázat keretében nyújtott támogatások

2015 évben a Józsefuárosi Szabadidős Egyesület 1.000.000,- Ft támogatásban részesü|t tano-

da műkĺidtetése cé|jábó| Józsefuárosban, me|ynek keretében korrepetálás, képességfejlesz-

tés, csa|ádsegítés mentorokkal, e|őadások szervezése va|ósu!t meg.

2015 évben a Megál|ó Csoport A|apítvány a szenvedélybeteg fiatalok speciális oktatási prog-

ramjának megva|ósítása érdekében 300.000,- Ft összegű támogatásban részesti|t.

2015 évben a Vá|tó-Sáv Alapítvány a VáItó-Sáv Információs Bázis működtetésére (deviánsok,

hátrányos he|yzetűek, fogvatartottak és szabadu|tak, valamint hozzátartozóik társada|mi és

m u n kaerő-piaci bei| |esz kedése) 300.000,- Ft tá rnogatásban részesü |t.

2015 évben a Kapocs lfjúsági tnsegítő Szolgá|at A|apítvány lega|ább 8 mozgatható irodai

munkaá||omás kiaIakítására segítő szükség|etek e||átása érdekében, ilIetve szolgáltatás je||e-

gű é|etviteli tanácsadás, információs munka, tanu|ást segítő tevékenységek megvalósítására

300.000,- Ft támogatásban részesült.

f.) Szünidei gyermekétkeztetés

Az önkormányzat a nyári szünidő a|att e|múlt években is tcibb száz gyermek ingyenes étkezé-

sérő| gondoskodott részben kcizponti á|Iami támogatásbó|, részben saját forrásbó|.

A Gyvt. 2ot6.január 01. napjátó| hatá|yos rendelkezései értelmében az önkormányzatoknak

a bcilcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában a szünetek időtanama a|att kére-

|emre a dé|i me|eg főétkezést a hátrányos he|yzetĹí gyermek és a ha|mozottan hátrányos

helyzetű gyermek részére ingyenesen ke|l biztosítaniuk. A te|epti|ési önkormányzat a szüni-

dei gyermekétkeztetést a hátrányos he|yzetű gyermek és a rendszeres gyermekvéde|mi ked-

vezményben részesti|ő, haImozottan hátrányos he|yzetű gyermek tekintetében a bölcsődei

e||átásban, óvodai neve|ésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei e||átást nyújtó in-

tézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama a|att va|amennyi munkanapon koteles

megszervezni, és ennek keretén be|Ü| a szu|ő, törvényes képvise|ő kérelmének 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, legfe|jebb a nyári sztinet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az őszi, té|i és ta-
vaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtar-
tamára eső valamennyi munkanapon köte|es megszervezni, és ennek keretén be|ül a szú|ő,

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

Az Önkormányzat az évközbeni étkeztetést is nagymétékben támogatja azza|, hogy a 2015
szeptemberétő] bevezetésre került egészségesebb, de drágább ételek miatt megnövekedett
kö|tségeket átVál|a|ta a szülőktő|. Az á!|ami és ĺinkormányzatitámogatásoknak köszönhetően
ma egyetlen bölcsődés, óvodás és iskolás gyermek sem maradhat éhesen Józsefuárosban.

g.) Pénzbeli és természetbeni ellátások
A szociá|is jellegű pénzbe|i és természetbeni ellátásokról szó|ó jogszabályok 2oL4 és 2015
évben is módosultak. 2014. január l-jétő| az átmeneti segé|y, a temetési segély és a rendkĹ
vüli gyermekvédelmi támogatás cinálló ellátási formaként megszűnt és önkormányzati se-
gél|yé o|vadt cissze. A törvény feIhatalmazása szerint a te!epülési ĺ!nkormányzatoknak legké-
sőbb 2013. december 3l-éig kel]ett megalkotnia az önkormányzati segély megá|lapításának,
kifizetésének, folyósításának vaIamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szó|ó rende-
letét. A 2013 évben szociá|is támogatásban részesülők számának és a megáltapított támoga-
tási összegek, vaIamint a szociá|is törvényben megfoga!mazott szempontrendszer figyeIembe
véte|éveI kerü|tek kido|gozásra az önkormányzatisegély részletszabá|yai, me|y szabátyozásfő
cé|ja az egyedülá|!ók, a kiskorú gyermekeket neve|ő csa|ádok, valamint az egészségügyi prob-
lémákkaI rende|kező kerüIeti Iakosok miné! hatékonyabb támogatása volt.
A 2oL4. évtő| hatályos rendeletben a jogosu|tsági értékhatárok 25-3o%-al, a megál|apítható
támogatási összegek éves keretösszegei a gyermeket nevelő családok esetében 4o.ooo,- Ft-
ról 50.000,- Ft-ra emelkedtek, a ,,gyermekte|en,, háztartásokban ez a keretösszeg változat|a-
nu| 40.000,- Ft-ban kertilt meghatározásra. Az a|kalmanként minimá|isan adható támogatási
ĺisszeg 5.000,- Ft-ban, míg a nem várt tcibb|etkiadás foga|mának meghatározásávaI ez az ösz-
szeg 10.000,- Ft-ban került meghatározásra. Az új rendeletben meghatározott pénzbe|i tá-
mogatások jogosu|tsági feltételei, az egY főre jutó havi jövedeIemhatár mértéke elsősorban a

gyermekes családok esetében változott kedvezően, me|ynek kcjvetkeztében ncjvekedett a

támogatottak száma, va|amint a kifizetett segélyek ĺisszegei is. Az önkormányzati segé|y ter-
mészetbeni formái 2ot4. január 01. napjátó| a gyermekek részére nyújtott étkezéstérítési
támogatás, valamint a táboroztatási támogatás' A rende|etben az étkezéstérítési támogatás
fe|téte|ei megváltoztak, egyszerűsödtek, a jogosulti kör bővítésre kerü|t. A támogatás mér-
téke az étkezésitérítési díj havi összegének 35%- a. A táboroztatásitámogatásra az oktatási-
neve|ési, va|amint a gyermekek napközbeni e|látását biztosító intézmény vezetőjének javas-

|ata a|apján az a szociálisan rászorult gyermek jogosu|t, aki az tnkormányzat fenntartásában
vagy műkcidtetésében lévő oktatási-neve|ési intézménybe jár Vagy gyermekjó|éti intézmény
eIlátottja, a káptaIanfÜredi és magyarkúti intézményitáboroztatás biztosítása érdekében.
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A táboroztatási támogatás közvetlenül a tábort üzeme|tető gazdasági társaság szám|ájára

utó!agosan került átutalásra.

2015 évben a szociális és a kciltségvetési törvény rende|kezései szerint jelentősen átalakult,

megújult a rászorulók támogatási rendszere. A joga|kotó szándéka az volt, hogy a módosítá-

soknak k<iszönhetően az új szociális támogatási rendszer igazságosabbá és át!áthatóbbá vál-

jon, emellett elejét Vegye a korábban gyakran tapasztalt, segélyekke| va!ó visszaé|éseknek.

Továbbra is támogatásra kerültek azon személyek, akik nem képesek a munkavégzésre vagy

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

ben azok kapjanak támogatást, akik valóban rászoru|nak. A Kormány kieme|t cé|kitűzései

közé tartozik a családok támogatása és a gyermekvá|la|ás elősegítése. A módosítás cé|ja,

hogy Magyarországon egy olyan támogatási rendszer alakuljon ki, amely igazodik a kü!ĺinbö-

ző csa|ádi élethelyzetek á|taI jelentett é|etpá|yákh oz, ezze| is szolgá|va a tervezett gyermekek

megszületését. R munkabérre 2016-ban is Európa egyik legalacsonyabb adókulcsa |é5%)

vonatkozik, a gyermeknevelést pedig csa!ádi adókedvezménnye! segíti a Kormány.

A jogszabályváltozás aIapján a szociális támogatások ketté vá|tak:

- á||am áltaI biztosított támogatásokra,
- önkormányzat álta| biztosított szociális támogatásokra.

2015. március 01. napjátó| az á|lami fe|e|ősségi körbe tartozó e|!átások kormányhivata|i ha-

táskörbe, az önkormányzati eIlátások képviselő-testületi hatáskörbe kertiltek. A módosítássaI

az á|lami szabályozási hatáskcirben nyújtott és az önkormányzat segé|yezéssel kapcso|atos

feIadatai e|választásra kerü|tek.

A szociá|is igazgatásró| és szociális e||átásokró| szó]ó 1.993. évi lIl. torvény az alábbi, kötelező

el|átásokra vonatkozó szabá|yokat tartaImazza, me|yek megá|lapítása 2015. március 01-től a

kormányhivataI hatáskörébe tartoznak:

- időskorúak járadéka,

- fog!aIkoztatást helyettesítő támogatás,
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,
- ápo|ási díj,
- a|anyi és normatív közgyógyel|átás,
- egészségügyi szoIgá|tatásra va|ó jogosu|tság.

A módosítást mege|őzően köte|ezően nyújtott szociá|is támogatások köréből kikerült a |akás-

fenntartási támogatás és az adósságkeze|ési szolgáltatás, az óvodáztatási támogatás a köte-

|ező óvodáztatás bevezetését követően megszűntetésre kerü|t. A jogszabá|yváltozás aIapján

a kĺjte|ező e||átások körén kívtiItovábbi el|átások nyújtásáró| és a jogosu|tsági fe|téte|ekről az

önkormányzatok d<jnthetnek, a szociá|is tcirvény csupán aIape|veket fogaImazott meg a tele-

pü|ési támogatásra vonatkozóan. A támogatás egyes típusait és jogosultsági fe|téte|eit az

önkormányzatoknak 2ot5. február 28. napjáig rendeletben ke|lett meghatároznia.
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Települési támogatás
A szociális törvény rende!kezései szerint a képviselő-testület a szociális tĺirvény rende|kezé-

sei alapján nyújtott pénzbe|i és természetbeni el|átások kiegészítéseként, önkormányzati
rende|etben meghatározott feltéte|ek alapján te|eptiIési támogatást nyújt. A képvise|ő-

testület a !étfenntartást veszé|yeztető rendkívü|i é|ethelyzetbe került, valamint az időszako-

san Vagy tartósan létfenntartási gondda| ktizdő személyek részére rendkívüli telepü|ési tá-
mogatást köteles nyújtani' TeIepülésitámogatás keretében nyújtható támogatás különösen

a) a Iakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) a 1.8. é|etéVét betö|tött tartósan beteg hozzátartozójának az ápo|ását, gondozását

végző személy részére,

c) a gyógyszer-kiadásokvise|éséhez,

d) a !akhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátra|ékot fe!ha!mozó személyek részére.

tnkormányzatunk a te|epü|ési támogatás meghatározása során az eddig nyújtott mindegyik

önkormányzati támogatás (az adósságkezelési szo|gáltatás, Iakásfenntartási támogatás, ön-

kormányzati segély, valamint méltányossági közgyógyel|átás)fe|tételrendszerét fe|ü|vizsgá|ta

és az e|múlt évek során nyert tapaszta|atok alapján újragondolásra kerü|tek ezen segélyezési

formák. Az új rendelet megalkotásakor figyelembe vételre került, hogy a települési támoga-

tás e|sősorban a mindennapi é|ethez szükséges alapvető kiadásokhoz (é|elmiszer, |akásfenn-

tartási kiadások, gyógyszerkö|tségek) nyújtson segítséget és e|sőd|egesen természetbeni

formában annak érdekében, hogy a segítségnyújtás valóban elérje a célját. onkormányza-

tunk továbbra is fontos fe|adatnak tekintette a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot

fe|halmozó szemé|yek támogatását, a szolgáltatás feltéte|rendszerének átalakításával (ér-

tékhatár változatlan fenntartásáva!, a díjtartozás ménékének és a támogatás összegének

csökkentéséve|, az önrész mértékének megvá|toztatásáva!) továbbra is biztosította ezen tá-

mogatásitípust.

A te|epĹi|ési támogatás meghatározása során e|sőd|eges szempont vo|t az igazságosabb, át-

|áthatóbb támogatási rendszer kialakítása; me|ynek során az onkormányzat a szociá|isan

rászorult időseket, betegeket, az cinhibájukon kívtiI keresőképte|en/szo|gáltatóná| tartozást

felha|mozókat, a rendkívüli élethelyzetben lévőket (e|emi kár, haláleset, bűncse|ekmény ál-

dozata ) tá mogatja elsőd legesen. Az elfogadott ön kormá nyzati ren d eletben

- részletesen meghatározásra került a kére|em benyújtásához szükséges dokumentu-

mok kĺire, a tá mogatások jogosu |tsá gi fe|téteI ren dszere,

- a támogatások cé|zottak, a természetbeni el|átási formák szélesebb körben kerü|tek

bevezetésre, a pénzbeIi el|átások csökkentek,

- a kére]em e|bírására új, a korábbinál szigorúbb és részletesebb szempontrendszer ke-

rü|t meghatározásra, ennek során a kérelmező jövede|mi és vagyoni he|yzetének,

szociális kĺirü|ményeinek részletesebb vizsgá|ata tcirténik meg azálta|, hogy va|a-

men nyi kéreImező esetében környezettanuImány készÜ|,
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- bevezetésre kerü|t a szakmai előkészítő munkacsoport rendszere, a munkacsoport

szemé|yesen ha|lgatja meg a kére|mezőt és a munkacsoport tesz javaslatot a döntés-

hozónak a támogatás biztosítására és annak összegére, ezá|ta| a döntés e|őkészítése

során szélesebb körű bevonása történik meg a szociá|is terü|eten do|gozó szakembe-

reknek.

Rend kívü |i teIepü |ési támogatás
A szociá|is törvény rendelkezései szerint a képvise|ő-testü|et a |étfenntartást veszélyeztető

rendkívüli élethe|yzetbe kerü|t, valamint az időszakosan Vagy tartósan |étfenntartási gonddaI

küzdő személyek részére rendkívüli te|epü|ési támogatást köte|es nyújtani. A rendkívüli tá-

mogatás a 2oL4. évi önkormányzati segély rendszerét váltotta fe|. Az önkormányzati segé|y

pénzbe|i és természetbeni formában nyújtott segítséget. Pénzbe|i támogatást nyújtott a lét-

fenntartási gondokka| küzdők részére, valamint az alkalmanként je|entkező, nem várt több-

letkiadásokra. Természetbeni formája a gyermekétkeztetés, vaIamint a táboroztatás támoga-

tása volt. 2015-tő| a jogosultsági értékhatárok összegének megtartása me|lett sávosan éves

segé|yezési keretösszeg kerül meghatározásra, melynek során figye|embe lett véve az eddig

nyújtott, azonban március l-jétő| megszűnő |akásfenntartási támogatás fe|tételrendszere,

valamint a gyermekvéde|mi kedvezmény cisszeghatára. Negyedévente kerü|het megá!|apĹ

tásra, elsősorban természetbeni formában (uta|vány, lakásfenntartási kiadásokra a szo!gálta-

tók fe|é) kivéte|t képez ez alól a rendkívüli élethelyzetbő| adódó kiadások támogatása, va|a-

mint a té|i fűtési támogatás, aho| továbbra is pénzbeli támogatás formájában történik a se-

gítségnyújtás.

RendkÍvüli települési támogatós

időszakosan vagy tartósan létfenntartósi gonddal küzdő személyek részére

A létfenntartási gondokkal küzdő szemé|yeknek időszakosan Vagy tartósan fennál|ó létfenn-

tartási gondjaik enyhítésére adható, tárgyévben maximum négy a|kalomma| (három havon-

ta), aIkaImanként |egalább 5.000,- Ft, |egfe|jebb 25.000,- Ft összegben, a kifizetés természet-

ben tĺirténik:
. étkezési utalvány (Erzsébet-utalvány),

- lakhatáshoz kapcso|ódó rendszeres kiadásokhoz (szo|gáltató felé átuta|ássa|).

Kifizetés pénzben történ ik:

- |akhatáshoz kapcso|ódó té|i fűtési támogatás (a kére|mező részére kerü| kifizetésre,

összege 3x3000,- Ft)
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RendkívĹili támogatás időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal kĹizdő

személyek részére

'č
iýédCi|eńhatár.
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Egyedülá|ló 2OO %-a 57.ooo,- Ftĺfő 60.000,- Ft

Egyedü!á|ló 2OO-25O%-a 57.000,- Ft - 7 L.250,- Ft 50.000,- Ft

Esyedtilá|ló 250-3OOo/o-a 7L.250,- Ft - 85.500,- Ft 40.000,- Ft

Családos L5O%-a
42.750,- Ft/fő

60.000,- Ft

40.000,- Ft (RGYK-

ban részesülő csa-

|ádok esetében)

Családos LSO-2OO%-a 42.750,- Ft - 57.000,- Ft 50.000,- Ft

Csa!ádos 2OO-25O%-a 57.000,- Ft - 71.250,- Ft 40.000,- Ft

Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek támogatása

Az Szt-ben 2ot5. március 01. napjától hatályon kívü| he|yezésre került az adósságkeze|ési

szolgá|tatás rendelkezései. Az adósságkeze|ési szo|gá|tatás meIlett a kerü|eti Iakosok díjtarto-

zásuk rendezése érdekében a Há!ózat Alapítványhoz is fordulhatnak segítségért. A kére|met

a Józsefuárosi Szociá|is Szo|gáltató és Gyermekjóléti Központnál nyújtható be, me|yet támo-
gató javas|atáva| megküld az AIapítvány részére. Támogatható lakásfenntartási költségek:

távhőszo|gá|tatási, víz-, szennyvízelvezetési, hulIadékkeze|ési díj, kivéteIes esetekben egyéb

lakásfenntartási kö|tségek. A támogatás maximális összege 400.000,- Ft, értékhatára egyedü-

Iál|ók esetében 100.000,- Ft/hó, családosok esetében a 90'000,- tt/Íő/hő, a kére|mezőt cin-

rész fizetési köte|ezettség terhe|i (díjhátralék Lo-6o%-a, a hátralék kezelésének időszakátó|

függően) a támogatásró| az A|apítvány Kuratóriuma dönt.

Az adósságkeze|ési szolgáltatás megszűnését követően továbbra is indokolt a |akhatási kia-

dásokhoz kapcso|ódó hátralékok támogatása. Az új feltéte|ek meghatározásakor fontos

szempont vo|t, hogy a jogosuItsági értékhatárok je|entősen ne változzanak, azonban a díjhát-

ra!ék időtartama és összege módosult, annak érdekében, hogy csĺikkenjen azon háztartások

száma, aho| tcjbb éves díjtanozást ha|moznak fe| ané|kü|, hogy akár részletfizetési lehető-

ségge|, a Há|ózat A|apítvány támogatásáva| vagy az önkormányzat segítségét kérve adósság-

kezelési szo|gá|tatás igénybevéte|ével időben rendeznék tartozásukat. Az önrész mértéke

vá|tozott az eddig fizetendő minimum 25%-ró| a rész|etfizetés esetében 3oo/o-ra, míg az egy

ĺisszegĹĺ befizetések esetében 200.000,- Ft a|atti hátra|ék esetében 2o%o-ra, ezen összeg fe-

I ett vá |toza t|anu| 25%.
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Jogosu|tsági feltételek
Értékhatár

nyugdíjminimumo/o.a

önrész osszes díjhátra|ék cisszege

időtartama

Kére|em benyúj-

tása

Max. támogatás

csa|ádosok esetében
25o%-a7L.25o,- Ft/fő

egyedtilá!lók esetében

300%-a 85.500,- Ft

(Emberi Erőforrás Bizott-

ság javaslata aIapján

méltányosságból egye-

d|.ilá|!ók esetében 4oo%

Lt4.ooo,- Ft, csa|ádok

esetében 85.500,- FtlÍő)
(az e|őzőleg nyújtott

adósságkeze!ési szolgál-

tatássaI megegyező)

részIetfizetés

esetén

minimum
hátra|ék

30 %-a

(pl.: 400.000,-

tartozás eseté-

ben 37,S%o-os

ĺjnrészt jeIent)

egycisszegű

befizetés ese-

tén

200.000,- Ft

tartozásig

a hátralék

20%-a

200.000,- Ft

feletti tartozás

esetében
minimum

a hátralék

25%-a

(foL4, évben

egységesen

minimum a

hátra|ék 25%-a)

legalább egy szolgá|tatóná!

2 havi számIaelmaradás,

kivétel éves leolvasásból

maximum 500.000,- Ft

legfe|jebb 2 éven belü|i

kivételt képezne ez alól

azon hátra|ékosok, akik a

kérelem benyújtásakor

érvényes részletfizetési

szerződéssel rendelkeznek

és azt időben te|jesítették
(2ot4. évben

minimum 50.000,- Ft

maximum 750.000,- Ft

időbeni korlátozás nem

volt)

JSzSzGyK -náI
ismételt kérelem

esetében az elő-

ző támogatás

foIyósítását kö-

vető

24 hónap

250.000,- Ft

(2014. évben

300.000,- Ft)

2.

Az intézkedés címe, megnevezése Szabadidős tevékenységek biztosítása, fej-

lesztő tréningek szervezése

A he|yzetelemzés következtetéseiben feltárt
esélyegyen|őségĺ prob|éma megnevezése

A csa|ádok nehéz anyagi helyzete, a nem

megfe|elő csa|ádmode|| átadása, a nevelés,

gondozás, törődés hiányából adódó veszé-

lyeztetettség, elhanyago |ás

Az intézkedésse| e|érni kívánt cé| A csa|ádok segítése a szabadidő értékes e|-

töltése érdekében, vaIamint a szabadidő

e |tĺj |téséhez m egfele |ő h elyszín biztosítása
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A cé|kitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal
Szociális Szolgá|tatástervezési Koncepció,

lfjúsági Koncepció

Az intézkedés tartalma Tanácsadás a család szabadidős tevékenysé-
geinek eltöltésére, helyszín biztosítása, fej-

lesztő tréningek szervezése

Az intézkedés felelőse Józsefuárosi Szociá|is Szolgáltató és Gyer-

mekjó|éti Kcizpont

Az intézkedés megvalósításának határideje 2015.06.30.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Résztvevők száma, beszámo!ók

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 fo|yamatos fen ntartása

A tartósan vagy átmenetileg hátrányos szociális helyzetben élő szülőknek a gyermekeik sza-

badidős tevékenységeinek biztosítása komoly terhet jeIent. Az intézkedésse| az elsődleges
cé| a rekreáció adott időben tcirténő biztosítása volt.

a.) fejIesztések, szolgáltatások
Az elmú|t öt évben 13 józsefuárosijátszóteret épített vagy újított fe| az Önkormányzat. 2oL5-

ben elkészrilt egy teljesen új játszótér a Horváth Mihály téren, a Go|gota téren és a Mátyás

téren pedig felújították a kisgyermekek játszóhelyeit. 2014 évben Józsefuáros elnyerte a Vi-

rágos Magyarország verseny budapesti fődíját. A szakemberekből á||ó zsűri értéke|ése szerint

a kerület a díjat azért érdeme|te ki, mert az e|mú|t években az összes közterét felújította, a

térfigyelő kamerák telepítésével javította a kĺizbiztonságot, az energiatakarékosság jegyében

megújította minden iskoIáját, óvodáját és bĺi|csődéjét.

2015 szeptemberében megnyitott a Losonci téri Általános !sko|a te|jesen fe|újított uszodája,

mely a modernizáció után is Budapest egyik |egolcsóbb uszodája. A szaunáva| kibővített

uszodában a gyermekeknek továbbra is tartanak oktatásokat és edzéseket, de kapui min-

denki előtt nyitva ál|na, a józsefuárosi |akosok kedvezményt kapnak a belépő árábó|.2oL4-
ben az MNPll| keretében megújult a FiDo |fjúsági és SzabadidőPark, me|y egész évben várja

a kikapcsoIódni vágyókat. A közösségi ház kialakításának kĺjszönhetően a park közkedve|t

talá|kozási pont !ett, aho| a fiata|ok hasznosan tolthetik szabadidejüket. Szintén a MNPl|l

program keretében 2oL4. májusától a megúju|t Kálvária téren szociá|is munkások á|tal szer-

vezett programok segítik a kisgyermekes csa|ádok szabadidő eltö|tését. Decembertől egé-

szen február végéig, minden nap ingyenes korcso|yapá|ya várta a józsefuárosi korcsolyázni

vágyókat a Horváth Mihá|y téren' A nagy érdek|ődésre való tekintette| 2015 évben 40 négy-

zetméterre| nagyobb volt a pá|ya az e|őző évekhez képest.
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A pá|yán naponta 200-300 fő korcsolyázott. Lakókcjzösségek, egyesü|etek kezdeményezésére

számos közösségi kert nyí|t Józsefuárosban, többek közĺitt a Magdo|na utcában, a Baross

utcában, a Corvin Sétányon Vagy a Tolnai utcában. A kertek kĺizösségteremtő erejük me|lett

friss zö|dségge|, gyümcllccse!, fűszernövénnyel |átják e| az őket gondozó |akókat. Az onkor-
mányzat a települési támogatás keretében a fenntartásában lévő vagy á|ta|a működtetett

oktatási-neve|ési és a gyermekek napközbeni eIlátását biztosító intézménybe járó szociálisan

rászoru|ó gyermekek részére a kápta|anftiredi és magyarkúti intézményi táboroztatásának
biztosítására nyújtott támogatás. A támogatást az onkormányzat évek óta biztosÍtja a gyer-

mekek részére, 2oI4. évben kcizel 900 kerü|eti gyermek táboroztatására összesen

3.7 LL.2oo,- Ft kerü |t felhasználásra.

b.)Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kiizpont álta! nyújtott szabadidős
programok

Az intézmény 2oL4 évben is számos gyermektábor szervezésében és |ebonyo|ításában vett
részt és fe|merÜ!t az igény a felnőtt korosztá|y, iIletve a csa|ád egészének szrikségleteinek
támogatására is. A Családsegítő szakmai egység 2ot4. 07. t4. - 2014. 07. L7. kcizött szerve-
zett családos tábort Kismaros és kcirnyékére. A szá||ás helyszíne a Kismaros-Börzsöny|igeti
Gyermek- és |fjúsági Tábor vo|t, összesen 8 (a Központná| gondozásban lévő) rászoru|ó csa-
|ádnak |23fő részére) biztosított színes programokból á|ló ke|lemes kikapcso|ódást. 2014. 08.

II.. 2oL4.08. 16. közĺjtt a Gyermekjó|éti Kozpont szakmai egység álta| szervezett táborhoz
csat|akozott a Családsegítő rözpont egysége, két.ko|léga részvéte|éve|. A táborba összesen
48 rászoru|ó gyermeket vittek e| a szervezők, ebbő| 8 gyermek vo|t a Családsegítő Központ
ügyfele. A rászoru|ó gyermekek kikapcso!ódásának helyszíne a Józsefuárosi onkormányzat
káptalanft.iredi üdü|ője vo|t. A Központ a Gyermekjó!éti Központ á|ta| szervezett 2oL4. 06.
16.- 2oL4.08. 16. között lezajlott nyári napközis táborba is kozvetített rászoruló csa|ádokbó|
gyermeket, hozzájáru|va ezzel a gondozott csa|ádokban é|ő gyermekek szabadidejének hasz-
nos e|töltéséhez. Rz Üdvhadsereg helyi szervezete is tartott 2oL4. 06. 1.8.-06. 29. közcitt gye-

rektábort, me|ybe a JSzSzGyK 10 rászoruló gyermeket kĺjzvetített. A nyári szünet idején a
kü|ĺinböző segélyszervezetek á|ta| szervezett aktuá|is szabadidős program |ehetőségérő| is
fo|yamatos tájékoztatást nyújtottak az tigyfeIeknek.

2oL5. július 27. és 2oL5.július 30. között 3 a|kalommal kerü|t megszervezésre csa|ádos tábo-
rozás a Kismaros és környékére. A táboroztatás során hat V||l. kertjleti csa|ádnak (összesen

ff főnek) kerrilt biztosításra négy napi szál|ás|ehetőség, programokkaI színesített kikapcso-
Iódás, napi háromszori étkezés, i|letve azutazás költségeinek az átvá|la|ásával. A programok
között szerepe|tek sport- és csapatépítő (csa|ádépítő) játékok, kézműves fog|alkozások, éj-

szakai túra, hegymászás, kártya- il|etve társasjáték parti, kisvasúti kirándulás Királyrétre, vá-
rosnézés Vácott, látogatás a székesegyházba, fagylaltozás, tábortűz gyújtás, veté|kedő, vala-
mint tombo|a is. A játékok, a kirándulások során a csa|ádtagok egymás igényeire, pozitívuma-
ira jobban figyelő csapatként kezdtek működni, a tábor végére erőscidĺitt a köztük lévő kohé-
zió, továbbá a sok örömforrás, játék, nevetés következtében közérzetük láthatóan jobbá vált.
Az intézmény Gyermekek Átmenet otthona á|ta| szervezett Tatai táborhoz csatlakozott a

Családsegítő Központ egysége, két fő ko||éga részvételéve|. A táborba cisszesen 28 rászoru|ó
gyermeket vittek e| a szervezők, ebből 5 gyermek volt Központ ügyfe|e.
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Az Üdvhadsereg helyi szervezete is szervezett gyerektábort, melybe szintén L2 rászoru|ő
gyermek került de|egálásra. A nyári szünet idején a kü|tinbĺjző segé|yszervezetek által szer-
vezett aktuális szabadidős program |ehetőségeirő| folyamatosan tájékoztatást nyújtott az
intézmény. A Magor Magyarjai Hagyományőrző Egyesü|et Té|i Néphagyományok játékosan
című pá|yázatának megva|ósításával 2015. december 18-án a FlDo lfjúsági és Szabadidőpark
területén Karácsonyi forgatag rendezvényen 61 fő vett részt.
A Gyermekjóléti Központ mind 2oLł-ben, mind 2015-ben (ebben az évben a FiDo Szabadidő
Parkkal együttműködve)júniustól augusztusig nyári napközis tábort műkĺjdtetett, me|ynek

keretében naponta 15-18 gyermek napközbeni fe|ügyeletét, hasznos szabadidő eltö|tését
biztosította. A tábor résztvevői e|jutottak többek között a Rex Kutyaotthonba, a Csodák Pa|o-

tájába, a Budai Várba, a Veresegyházi Medveparkba, i|!. a k|ubhe|yiségben szervezett kézmű-
ves, ügyességi, sport, valamint sĹitési-főzési Iehetőségeket is kihaszná!ták.

c.)Józsefváros Kiiziisségeiért Nonprofit zrt. által nyújtott szabadidős programok

Nyári napközis tábor
Budapest Józsefuárosi tnkormányzat Képviselő-testülete 2012 évtő| a Kesztyűgyár Közösségi

Házban nyári napközis tábort működtet.

2oL3. évben július t7-én indu|t és augusztus 23-án ér véget a tábor. Jú|ius végéig 209 gyer-

mek jelentkezett a nyári táborba, mely naponta 130-140 gyermek részvételét je|entette a

Kesztyűgyár területén. A jelentkezett gyerekek két csoportba kerültek e|he|yezésre, korcso-
portońként 10 év a|attiak és 10 év fe|ettiek. A tapaszta|atok azt mutatták, hogy szükséges a

nagy csoportokat kisebbekre osztani, így összesen 4 csoportban játszhattak a gyerekek. Á|-

landó'fe|Ügyeletet cisszesen L4 fő biztosított a gyermekek számára, ebből nyolc fő gyermek-

fe|ügye|ő. A gyermekek étkeztetése napi három alka|omma| a Lakatos Menyhért Általános

lskola és Gimnáziumban kerü|t biztosításra. A táborban megvalósuló programok különbĺiző

témák szerinti bontásban valósultak meg, p!.: kézműves fog|a|kozás, mozgásos, ügyességi

versenyek, veté|kedők. A mozgásos szabadtéri fogla|kozáson főként a |abdajátékok voltak

e|őtérben, mint pl' foci, kosár|abda, kĹi|ĺinböző kidobók, de sorversenyek, páros- és csopor-
tos játékokra is gyakran kerü|t sor. Ezen fe|ü! kognitív képességfej|esztő és koordinációs ké-

pesség javító fog|alkozásokra, interaktív programokra is sor kerü|t, példáu| csa|ádi nap, Te-

hetségkutató verseny, Hip- hop oktatás, Karaoke, Anna- bá!, stb. A programok többsége sza-

badtéren zaj|ott, így lehetőség nyílt ,,vizes,, fe|adatok megvalósítására is, melyet a gyerekek

nagy örcimmel fogadtak. Minden héten egy a|kalomma| kirándulás kerü|t megszervezésre,
p|': a Gellért- hegyre, azorczy parkba, a Károlyi kertbe, a Baby|on Centerbe, a Város|igetbe, a

Margit- szigetre és a Fővárosi Á|lat- és Nĺivénykertbe, valamint múzeum|átogatásra is sor
kertilt. A tábor záró rendezvénye csa|ádi nap keretén belü| va|ósult meg, me|y során a tábo-
rosok szü|eikkel együtt szórakozhattak. A hanguIatot arcfestés, Iufi-hajtogató bohóc,

ugrá|ővár fokozta és garantálta.

2oI4. évben június 16. napjától 10 hétig, augusztus 22. napjáig tartott a tábor, összesen 209

gyermek vett részt a táborban, me|y naponta 100-120 gyermek részvételét jelentette.
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A csoportok elosztása és fe|ügye|ete a 2013 évhez hason|ó módon történt. 2oL4. évben is

tematikus napok keretein belül vehettek részt a gyermekek kü!önböző kézműves- sportfog-

IaIkozásokon, foci bajnokságon, bejárták a környék játszótereit, kirándultak, valamint kü|cin-

böző e|őad ásokon, p rogra mokon veh ettek részt'

Kirándulások helyszíne: TlT Budapesti PIanetárium, Hajógyári sziget, MiniPo!isz, Veresegyházi

Medveotthon, Baby|on Center é|mények háza, Gyermekvasút, Csodák Pa|otája,

Tropicarium, o|impiai park, Budakeszi Vadaspark, a Cakkumpakli Színház bábe|őadása,Zász-

|ómúzeum, Közlekedési Múzeum, rendőrmúzeum, E|evenpark, Puskás Ferenc Stadion, Fővá-

rosi Á|lat- és Nĺivénykert.

2015. évben június 16. napjátó| 10 hétig augusztus 19. napjáig tartott a tábor, me|yre 193

gyermek jelentkezett, ez naponta 110-120 gyermek részvéte|ét jelentette. A tábor |ebonyo|Ĺ

tása az e|őző évekhez hasonlóan a|aku|t.

A megszokott tematikus fog|alkozásokon (kézműves fog|alkozások, sport programok, táblás
játékok, bűnmege|őzési e|őadás, hip-hop és néptánc fogla|kozás, zeneszoba) kívü|i progra-

mok: Ko|ibri Színház (a 99-es busz projekthez kapcsolódó interaktív darabja), Margit sziget,

Természettudományi Múzeum, Veresegyházi Medvepark, Minipo|isz, E|evenpark, Ge|lérthe-

gyi csúszdapark, Tropicarium, Budakeszi Vadaspark Nemzeti Múzeum, Skanzen, Csodák pa|o-

tája, Corvin Mozi, Miniversum, FővárosiÁ|lat- és Novénykert, Groupama Aréna.

Minden évben a Mátyás téren kerü| megrendezésre a Kesztűgyári napok, aho| a kikapcso-

lódni vágyókat színvona|as koncertekke|, táncbemutatókkal, bábszínházi e|őadásokka| és

egész napos programokka| várták. A gyermekek többek között arcfestéssel, pingpongver-

sennye| és kézműves fog|alkozássaltölthetik el az időt a programsorozat a|att.

d.} megállapodások, támogatások

Az önkormányzat 2015 májusában határozat|an idejű együttműködési megá!|apodást kotött

a Magyar Testgyakorlók Köre Budapestte| (továbbiakban: MTK). Az együttműködés kereté-

ben az MTK az a|ábbiakat vá||a|ta:

- elősegíti a józsefuárosi lakosság mind szé|esebb rétegének ösztcinzését a sporto|ásra, a

rekreáció és az egészségmegőrzés céljábó|. Elősegíti az egészséges, mozgás gazdag é|et-

mód lránti igény fe|ke|tését, az egészségmegőrzés fontosságának e|ismerésére irányu|ó

szem|életformálást,

- a hátrányos helyzetűek,a nők, valamint a csa|ádok sportolási |ehetőségeit o|y módon tá-

mogatja, hogy az onkormányzattal előre egyeztetett igények és időpontok alapján bizto-

sítja az MTK sportteIepeinek tertiIetén tévő sporto|ási Iehetőségek térítésmentes igénybe-

Véte|ét,

- azon józsefuárosi isko|ákban, aho| igény merü| fel arra, hogy a tanrendben szerep|ő test.

neve|és 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 tcjbb sportág vonatkozásában az MTK

tizemeltetésében |évő Lantos Mihá|y Sportte|epen. 1.0 fő hátrányos helyzetű, szociálisan

rászoruló józsefuárosi gyermeknek ingyenesen biztosÍtja a nyáron megrendezésre kerü|ő,

egy hétig tartó sporttáborban történő részvételt előre egyeztetett időpontban,

- a női |abdarúgó szakosztá|ya utánpót|ását elsődlegesen a józsefvárosi sporto|ó, te-

hetséges gyermekek kcizül vá|asztja ki, va|amint a többi sportágban kiemelkedően te|-

jesítő gyermekek e!őnyt é|veznek az adott sportág szakosztá|yának utánpót|ás válasz-

tása során,

- a labdarúgó szakosztá|y - nem kieme|t - női bajnoki-, és kupamérkőzésein 25 db in-

gyen jegyet bocsát a kerületi isko|ás gyermekek és/vagy kísérőik rende|kezésére

- az a!ábbi szakosztályok nem kiemelt mérkőzésein szakosztá|yonként 20 db ingyen je-

gyet bocsát a józsefvárosi csa|ádok és a felnőtt lakosság rende|kezésére, melyek az

tnkormányzat á|taI meghatározott jelentkezési rendszerben kerü|nek feIhasználásra.

a) kézi|abda (női),

b) kosár|abda (férfi),

c) kosár|abda (női),

- a női |abdarúgó, valamint karate, taekwondo, iI|etve egyéb harcművészette| fog|alko-

zó szakosztályai az álta!uk meghatározott időpontban nyi|vános edzéseket tartanak,

melyen kizáró!ag a józsefuárosi !akosok vehetnek részt, előzetes egyeztetés szerint.

- aktívan részt vesz a kerü|eti drogstratégia megva|ósításában, a veszé|yeztetett és hát-

rányos he|yzetű gyermekek és fiataIok szerhaszná|atának mege|őzését és csökkenté-

sét cé|zó közösségi alapú tevékenységek végrehajtásában.

Káptalanfüredi gyermektábor fej!esztése

Az onkormányzat a tu|ajdonát képező kápta|anfüredi gyerektábor komplex fejlesztéséről

2015 évben döntĺitt. Az elképzelések szerint a tábor fej|esztése keretében kü|<inbciző típusú,

részben té|iesített és vizes blokkaI is e|!átott, összesen mintegy 300 fős kapacitású szál|ásegy-

ségek telepítése me||ett az üdü|tetéshez és edzőtáborozáshoz is e|engedhetetlen kiszo|gá|ó

létesítmények (étkező, központi épü|et, vizes b|okkok és büfé) korszerűsítése és felújítása

vaIósulna meg. A fej|esztés érdekében egyÜttműködési megá|lapodás jött !étre az onkor-
mányzat és a MKB Veszprém Kézi|abda Kft.-ve| a látványcsapatsportok támogatási konstruk-

ciójának megvalósítása érdekében. A támogatás |ehetőséget biztosít az edzőtáboroztatás-

hoz elengedhetetlen munkacsarnok megépítésére, me|y a té|i időszakban is megfe|e|ő spor.

to|ási Iehetőséget jelentene a táborban tartózkodó gyermekeknek. A terület komplex fejlesz-

tése révén sor kerü|het a belső utak, sétá|ó utak, parko|ók fejlesztésére, va|amint a teljes

zö!dfel ü |et frissítésére.
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2oL4. és 2015. évben az onkormányzat a civi| pá|yázat keretében több szervezetettámoga-

tott kerü|eti |akosok részvéte!ével megva|ósuIó szabadidős programok megva|ósítása érde-

kében:

ev Szervezet neve Pályázat célja támogatásiösz.
szeg

20t4. 3H Segítő KözhasznÚ
Egyesü|et

Hátrányos he|yzetű roma fiatalok
sportfoglaI kozásai na k érd ekében

spo rtfe I sze re l ése k vásá r| ása

80.000,- Ft

20L4. Civilek a

Palotanegyedén
Esvesü|et

A Pa|otanegyedben ku|turális rendez-
vények szervezésére

50.000,- Ft

20L5. Giusto-Kamara Mű-
vészeti Kcizhasznú

Nonorofit Kft.

lfjúsági hangversenyek szervezése 100.000,- Ft

2015. Ferencvárosi FootbaIl
Club

Edzőterem kia!akítása e|sősorban a 8.

kerü|eti |akosok, iIletve sportolók,
sporto|ni vágyók részére az egészsé-
ees é|etmód kiaIakítása érdekében

400.000,- Ft

2015. Pázmány Péter |fjú-

sági EgvesÜlet
Nyári cserkésztáborok szervezése 500.000,- Ft

2015. Nagycsaládosok Jó-
zsefuárosi Egvesü|ete

Csa|ádos tábor szervezése Gyoma-
endrődön

200.000,- Ft

20L5. Főnix MMlSzínházi
és Művészeti Műhe|y
Közhasznú Egyesü|et

Józsefuárosi |akosok számára 5 elő-
adásbó| álló bér|et létrehozása a Va-
sas Művészegyüttes A|apítvány szék-
házában, ingyenes e|őadások szerve-

zése

200.000,- Ft

2015. Közös Esé|y Egyesü-
let

Fogjuk meg egymás kezét óvodai
program magva|ósítása 4 kerü|eti

óvodában

400.000,- Ft

2oL4. évi sport pályázat keretében elnyert támogatások

ev Szervezet neve Pályázat cé|ia támogatáslösz.
szeg

20L4. Magyar Aikikai
Aikido Egvesü|et

Nyári tábor szervezése L80.000,- Ft

20L4. Mabuni Karate
Sportegyesület

Nyári edzőtábor szervezése 200.000,- Ft

)''.ĺ
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2oL4.,2oL5. évi egyházi pá|yázat keretében eInyert támogatások

ev Szervezet neve Pályázat célia támogatási iisz.
szeq

20L4. 3H Segítő KozhasznÚ
Egyesü|et

Hátrányos he|yzetű roma fiata-
!ok sportfog|alkozásainak ér-
dckóbcn sportfclszcrclések

vásár|ása

80.000,- Ft

2014. Üdvhadsereg Józsefuá rosi
Gyrilekezete

Napközis gyerektáboroztatás
V|l|. kerü|etben élő hátrányos

he|yzetű gyerekek részére

200.000,- Ft

20L4. Jézus Társasága Magyar-
országi Rendtartománya

Ktizcisségépítő progra mok
szervezése

300.000,- Ft

20L4. Budapest Józsefvárosi
Szent József P|ébánia 432.
számú Pázmány Cserkész-

csapat

Nemzetközi zarándok|at (kö-

zĺisségerősítés, i ntegráció)
szervezése

300.000,- Ft

foL4. Budapest Józsefuárosi
Refo rmátus Egyházkcizség

Nyári gyermek- és ifjúságitá-
borok szervezése

Káptalanfü reden, angol tábor
hátrányos he|yzetű gyerekek-

nek

400.000,- Ft

20L5. Üdvhadsereg Szabadegy-
ház Magvarország

Gyermekek étkeztetése, be|é-
pők vásár|ása

250.000,- Ft

2015. Budapest Józsefuárosi
Református Esvházközsée

Madarásztábor Seregé|yesen
30 fő részvéte|éveI

400.000,- Ft

2015. Budapest Kti|ső-
Józsefuárosi Református

Egyházközség

Kulturális programok, adventi
zenés istentiszte|etek megtar-
tása, gyermekek, idősek kará-
csonyi ünnepségének szeg-

szervezése, ajándékozás

350.000,- Ft

2015. Jézus Társasága A|a pít-
vánv

Csa|ádi tábor szervezése Kis-
magoson

250.000,- Ft

2oL4.,2oL5. évi nemzetiségi pá|yázat keretében eInyert támogatások

ev Szervezet neve Pályázat célja támogatási összeg
foL4. Józsefuárosi Ruszin on-

kormánvzat
Anyanye!vĺ tábor szervezése

10 gyermek részére
200.000.- Ft

2014. Józsefuárosi Szerb onkor-
mánvzat

Gyermeknap szervezése 200.000,- Ft

foL4. Józsefuárosi Roma Ön-
kormányzat

,, Nyá rköszö ntő,,,,,Cigánwa-
rázs,,,,,Anna Bá|,, zenés kul-
turális estek, ,,Szent |stván
Napi Roma Fesztivál,, szer-

vezése

2.200.000,- Ft

2015. Józsefuárosi Ruszi on kor-
mánvzat

Ruszin anyanyelvi tábor
szervezése

250.000,- Ft
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2015. Józsefuárosi Román on-
kormányzat

Val|ási klubfog|alkozások,
gobIein himzőktir, emlék-
koncert, tanuImányi kirán-

du|ás, irodalmi est

50.000,- Ft

20L5. Józsefuárosi Német Nem-
zetiségi onkormánvzat

Nemzetiségi est szervezése 300.000,- Ft

2015. Józsefuárosi Gĺirĺig on-
kormányzat

Dohánygyári em|ékest, ze-
nés irodaImi est, kirándu|ás,
h a gyo m á ny őrző r endezv é-

nvek

200.000,- Ft

fo]-s. Józsefuárosi Roma on-
kormányzat

,, N yá rköszo ntő,,,,,Cigányva-
rázs,,,,,Anna Bál,,,,Katalin

Bá|,, zenés kulturális estek,
ünnepi koncertek szervezé-

se

4.000.000,- Ft

20L5. Józsefuárosi Lengye| on-
kormányzat

Kirá ndu|ás szervezése Len-
gyeIországba 20 fő részére

300.000,- Ft

e.} kulturá|is élet a Józsefvárosban

Pa|otanegyed Fesztivá| - Józsefuáros történe|mi negyedében, a kultúra és a művészetek bel-

városában 2oIL év óta nyaranta a fesztivá|hangu|até a főszerep. Koncertek, gyerekprogra-

mok, kézműves vásár és gasztronómiai ínyencségek várják az érdeklődőket.

Ludovika Fesztivá| - a Nemzeti Közszolgá|ati Egyetem szervezésében kerül megrendezésre,

ahol a |átogatók látványos katonai, rendészeti, katasztrófavéde|mi bemutatók és a katonai

h a gyom á ny őrző tábor progra mjai ba nyerhetnek beteki ntést.

Szenes |ván Emlékkoncert - 2015-ben ötödik aIka|ommal rendeztek koncertet Józsefuárosban

Szenes lván em|ékére. Az elismert zeneszerző és szövegíró s|ágereit neves művészek e|őadá-

sában ha||hatták az érdek|ődők'

Kórusok éjszakája a Pa|otanegyedben _ 2oI5 júniusában már harmadik alka|ommal került

megrendezésre, az egész estés ku|turá|is eseményen kozel 600 énekhang 30 kórussa|, 5 stĹ

lusban 10 f|ashmob kíséretében, rengetegnéző je|en|étében szó|a|t meg a Pa|otanegyedben

hét kü|önböző he|yszínen.

e) Közművelődési megállapodások

Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (2013. május 09.)

A Kamarazenekar díjmentesen vá|la|ta, hogy ku|turá|is műsorokon közreműködnek évente

lega|ább egy a|ka|omma|, közreműködik Józsefváros sze||emi és művészeti értékeinek bemu-

tatásában.
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Vasas Művészegyüttes Alapítvány (2008. május 20.)

A Művészegyüttes vá|la|ta, hogy szolgálja Józsefuáros kulturális érdekeit, művészeti csoport-
jai kedvezményes szo|gáltatási árraI váIlalnak fellépéseket az onkormányzat rendezvényein,

vaIamint ingyenes ilIetve kedvezményes árú programokat szerveznek.

Leonardo 41Alapítvány (2009. március 11.)

Az Alapítvány vál|a|ta a hátrányos helyzetű rétegek kulturá|is elesettségének mérsék|ését,

részt vál|alt a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárásában, megismertetésé-

ben, ápolásában, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységében. Vá|la|ta to-

vábbá a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és ktizösségi é|etének fe|pezsdítését, a

szabadidő kulturális és műveIődési cé|ú e|tö|tésének e|ősegítését, me|ynek keretében a

Grund Közművelődési Program és Grund Tehetségpont működtetését.

TlT Kossuth K|ub Egyesület (2010. március)

A Kossuth Klub válIalta az a!apszabá|yába rögzített közműve|ődésitevékenységek e|végzését,

fo|yamatos tájékoztatást nyújt az onkormányzat fe|é az á|tala szervezett, il|etve befogadott
programokrő|, a kerületi |akosok számára ingyenessé teszi, i|eltve kedvezménnyel kínálja

programjait és képzéseit.

Turay lda Színház Közhasznú Nonprofit Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság (201.5. március 04.)

A Színház vál|alta, hogy az onkormányzat ünnepségein e|őadó-művészeti szolgáltatásokat

biztosít.

Szent lgnácJezsuita Szakko|égium (2013. április 09.)

A Szakko|égium el|átandó fe|adatai a közműveIődési, tudományos, művészeti tevékenység,

kerü|eti sport és szabadisősport támogatása, vaIamint minden év szeptemberében egy hetes

Jezsu ita Sziget elnevezésíĺ ku |tu rá |is rendezvény szervezése.

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya (20L4. február 12.)

Közműve|ődési, tudományos, művészeti tevékenységek, programok e||átása: Feszty Masa

Művészeti Műhely, MusicaSacra kórus, Muzslká|ó udvar - tavaszi és őszi estéken koncertek a

temp|omkertben, táncház a Párbeszéd Házában, kiá|lítások szervezése, tudományos és kĺiz-

é|eti konferenciák, e|őadássorozatok, komo|yzenei koncertek, pedagógiai műhe|yek, Muzsi-

ka-Szó párbeszéde - alternatív koncertsorozat, beszélő képek _ művészettörténeti sorozat,

nemzetkcjzi amatőr filmszemle és fotópályázat, Be|városi csend - az e|csendesedést, a belső

béke megta|á|ását segítő programsorozat.

A kĺjzfeladatot e|látó szerződő szervezetek minden év elején beszámo|ót készítenek az e|őző

évben e||átott tevékenységü kről.
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3.

Az intézkedés címe, megnevezése Adatgyűjtés, beszámo|ó kérése

A helyzetelemzés kcivetkeztetéseiben feltárt
esé|yegyen |őségi probléma megnevezése

A kerületben szegregá|t/telepszerű lakókor-

nyezetben élő gyermekek számára vonatko-
zó adatok nem á||nak rende|kezésre

Az intézkedésse| e|érni kívánt cé| Adatgyűjtés, az esetlegesen felmerü!ő prob-

|éma megoldására vonatkozóan stratégia
kidoIgozása

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal
Szociá|is SzoIgáltatástervezési Koncepció,

lfjúsági Koncepció

Az intézkedés tartaIma A jelzőrendszer tagjaitó| a kerü|eti gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi intézmények ada-

tainak/információinak ĺisszesítése, fe!do|go-

zása

Az intézkedés feIelőse HumánkapcsoIati Iroda

Az intézkedés megvalósításának hatá rideje 20L4.L2.3L.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Beszámo|ók gyűjtése

Az intézkedés megvalósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzĺ.igyi, technikai)

Nem releváns

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

Az intézkedés fo|yamatos

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|ete a2o7/2ot5. (|X.17.) számú hatá.

rozatában e|fogadta Józsefváros Integrált TeIepü|ésfejIesztési Stratégiáját. Stratégia he|yzet-

eIemzésében fogla|tak szerint szegregált és szegregációvaI veszé|yeztetett területek:

Józsefuárosban - 2011-es, csupán részben aktuálisnak tekinthető adatok szerint - három

szegregátum ta|á|ható.. e1Y azorczy, egy a Csarnok, egy pedig a Csarnok és a Magdo|na ne-

gyed határán. Veszélyeztetett terü|etbő| tobb van a kerÜ|etben, azok á|ta| már a Corvin ne-

gyed is érintett, azonban az ott |ehatáro|t terü|etek időkcjzben je|entős ingat|anfej|esztések

helyszínei lettek, így nyi|vántartásuk okafogyottá vált. A |egje|entősebb szegregá!t és veszé-

lyeztetett tömbök a Magdolna utca és a Kőris utca mentén talá|hatóak. A kerü|et óvodái kö-

zü| a Koszorú, a Dankó, a Szigony és a Csobánc utcai, körzetes á|ta|ános isko|ái köztil szinte

mindegyik mutat szegregációs tendenciákat. Különösen magas a ha|mozottan hátrányos

he|yzetű és speciá|is nevelési igényű gyermekek aránya a Németh Lász|ó Á|ta|ános lsko|ában'

A Zolt. évi népszám|álási adatok a|apján Budapest V|||. kerü|etében három városszövetbe

ágyazott szegregátum (bekarikázott sötétzĺiId), ezek körü| bővebb, szegregációvaI veszélyez-

tetett kapcso|ódó terü|etek (bekarikázott sĺitétlila), ilIetve négy további szegregációval veszé-

|yeztetett terü|et (szintén bekarikázott sötét|ila) talá|ható. Utóbbiak közül kettő - a 4-es és 5-

ös je|ű - esetében tudható, hogy a Corvin Sétány Program e|őrehaladása nyomán veszé|yez-

tetettségük ĺdőközben bizonyosan megszűnt, további értékelésük nem szükséges.
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A 2011-es népszám|álási adatok a|apján e|őál!ított szegregációs mutató által |ehatárolt
szegregátu mok és veszélyeztetett terü letek.

Forrás: KSH,

Két olyan szegregátum van, melyek egy nagy kiterjedésű veszélyeztetett területhez kapcso-

|ódva he|yezkednek el, ezzel ĺisszefüggő lerom|ott terü|eteket a|kotva. Az egyes számú

szegregátum/veszé|yeztetett terü|et a Magdo|na negyed, míg a 2. számú terü|et az orczy
negyed jelentős részét fog|a|ja e|. A 3. számú szegregátum a Magdolna negyed határa köze-

lében fekszik.

A Magdolna negyedben lévő 1. szegregátum/veszéIyeztetett ter[ilet |ehatáro|ása: József
utca - Mátyás tér - Szerdahe|yi utca _ Te|eki László tér - Dobozi utca - Magdolna utca - Lujza

utca - Ká|vária tér _ Dankó utca - Magdolna utca _ 5zŰz utca - Tavaszmező utca - Lovassy

Lász!ó utca határvonaIú, nyo|c tömbtit magában foglaló terüIet, me|yből a József utca - Má-
tyás tér - Dankó utca - Magdo|na utca - Koszorú utca - Tavaszmező utca - Lovassy Lász|ó

utca által |ehatáro|t két tömb szegregátum. A terü|et körtil több veszé|yeztetett t<jmb és egy

szegregátum is talá|ható mozaikos e|rendezésben. Ez mutatja, hogy a környező terü|et is

IeromIottnak számít.

Az orczy negyedben |évő 2. szegregátum/veszé|yeztetett területet a Kálvária tér - Diószegi

Sámuel utca - Kőris utca - orczy út - Sárkány utca - Diószegi Sámuel utca - Dugonics utca _

Ká|vária utca - ll|és kciz - lllés utca - Tömő utca - Füvészkert utca - Práter utca - Kőris utca -
Ká|vária utca határvona| által közrefogott öt tömb aIkotja. Ezek kĺizül egy tcimb (Dugonics

utca - Diószegi Sámuel utca - Kőris utca - Kálvária utcák között) a szegregátum.

Mindkét terület társadaImi mutatói kedvezőtlenek a korábbi szociológiai felvételek alapján; a

szegénység, a társadalmi kirekesztettség, a munkané|kü|iség, az a|acsony isko|ázottság, a

fiataloknál újraterme|ődő hátrányos társada|mi helyzet és a bűnözés, drogkereskede|em,

rossz közbiztonság aIkotják a Iegfőbb prob|émákat. A tapasztalati becslések a|apján e két

érintett negyedben a legmagasabb a roma népesség aránya a kertiletben.
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Mutató megnevezése Vl!l. ke. 1. sz. 2. sz. 3. sz. 4. sz. 5. sz. 6. sz. 7. sz.

rület
Magdolna Kálvária József Bókay Nagy Temp- Homok Fecske

osszesen utca utca utca János lom utca utca utca

Lakónépességszáma 76250 5788 43L7 484 273 2L7 46L 224

Lakónépességen
be|ül 0-14 évesek 9,7 L3,4 L4,7 LL,z t4,3 13,8 15,0 7,1

aránya

Lakónépességen
belti| 15-59 évesek 69,2 69,L 7L,o 67,6 67,8 64,L 65,9 7L,9
aránya

Lakónépességen
be|ül 60-X évesek zL,L L7,5 L4,3 fL,3 L7,9 22,t Lg,L zt,o
aránya

Legfe|jebb á|ta!ános
iskoIai végzettséggeI
rende|kezők aránya t3,7 28,5 28,4 f5,7 25,9 23,7 29,9 21,L
az aktív korúakon
(1.5-59 évesek) belü|

FeIsőfokú végzettsé-
gűek a 25 éves és
idősebb népesség 30,1 13,8 L5,7 27,9 9,5 15,9 L6,9 25,5

arányában

Rendszeres munka-
jcivedelemmel nem
rendelkezők aránya 37,5 49,5 44,o 44,o 48,L 42,4 44,7 45,3

az aktív korúakon
(15-59 évesek) belü|

Szegregációs mutató 8,3 L9,5 18,6 18,0 L5,7 Ls,L I9,7 15,5

Lakásál|omány (db) 444L7 3013 2367 252 L44 LL6 277 118

Alacsony komfortfo-
kozatú |akások ará- 9,L L8,2 23,3 11,5 f2,9 I2,9 LL,g I7,8
nya

Egyszobás Iakások
aránya a |akott laká- 36,0 55,2 66,4 4L,L 57,6 6f ,L 46,7 3I,8
sokon be|ü!

Az egyes szegregációvaI veszé|yeztetett terÜletek társadaImi mutatói és IakásminőséggeI
ka pcsolatos je| |emzői.

(Forrós: KSH)
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A 2oL5. évben elfogadott integrá|t teIepü|ésfejIesztési stratégia részét képezi az

antiszegregációs program, melynek célja, hogy a |eromlott terü|eteken (szegregátumok, ve-

szélyeztetett területek) a társada|mi és lakhatási integrációt biztosítsa o|y módon, hogy az

ott élők, kÍ.i|önösen a hátrányos he|yzetűek számára

- megfizethető és méltányos |akhatási körülményeket teremt a kerületen be!ü|,

- hozzájáru! a fogla|koztatási esélyeik növekedéséhez, mely hosszabb távon tudja biz-

tosítani az anyagi biztonság megteremtését,
- olyan szociális és gyermekjóléti szo|gáltatásokat biztosít, melyek érdemben hozzájá-

ru|nak a családi és egyéni krízishelyzetek megoldásához, megelőzéséhez, és képessé

teszik a hátrányos helyzetű csoportokat, hogy más szolgá|tatásokba bekapcso|ódja-

nak,

- olyan közcisségfejIesztési szo|gáItatásokat biztosít, mely aktív és befogadó helyi kö-

zösségeket hoz |étre,

- a fiata! generációkná| arra törekszik, hogy a gyermekszegénységet fe|számolja és

olyan képzettséghez segítse a fiatalokat, meIlyel eséIyük Van a társadaImi integrációra

és megfe|e|ő munkához jutni.

A társada|mi egyen!őtIenségek megsztintetése és ezen belül a terü|eti vagy más típusú szeg-

regáció feloldása Józsefuáros tnkormányzata számára a fenntartható városfejlődés alapja.

Ennek tudatában a kerület figye|embe veszi a jcivőben megvalósuló fejlesztéseinél, hogy azok

nem okozhatják sem horizontá|isan, sem tertiletileg a szegregáció kialakulását vagy erőscidé-

sét. Az tnkormányzat az álta|a működtetett intézményekke|, a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal, az egyházakka|, egyházi szervezetekke|, il|etve a kerü|etben és a kerületért dol-
gozó civil szervezetekkel együttműk<idik annak érdekében, hogy Józsefuárosban az esé|y-

egyen!őség és a szegregációmentesség a mindennapok részévé vá|jon. Az együttműködés

eredményeként integrációs kerekaszta|t hoz |étre, ame!y meghatározott időközönként átte-

kinti a Iegrosszabb he|yzetű családok, a szegregá|t vagy szegregációvaI veszé|yeztetett terü|e-

teken é|ő lakosság helyzetét, megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a rende!kezésére ál|ó

eszközök (szociális szolgá|tatások, települési támogatás, közfoglaIkoztatás stb') e|érik-e eze-

ket a családokat, és amennyiben nem, intézkedéseket javaso| a kerĹi|et vezetésének a hely-

zet javítására. A kerekasztaI figyelemmel kíséri az eset|eges diszkriminációs fo|yamatokat és

összehangolt intézkedésekkeI megszüntetl azt. A kerekasztaI kieme|t fe|adata továbbá, hogy

az antiszegregációs program megvalósulását nyomonkĺivesse, az arra irányu|ó monitoringot

fehigyelje.

lll. A nők esé|yegyenlősége

L.
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Az intézkedés címe, megnevezése Szabadidős programok szervezése

A he|yzetelemzés következtetéseiben fe|tárt

esélyegyen|őségi probléma megnevezése
A nők túlzott |eterhe|tsége miatt külĺinbĺiző
programok szervezése, egyre tĺjbb csa|ád

esetében vá|!a|nak a nők is munkát, ami

alapján a nőknek többféle területen ke||

megfelelniĹik,

a kerület zcildfe|ületeinek karbantartása,

fe|újítása

Az intézkedéssel e|érni kívánt cél A nők szabadidős programjainak segítése, a

tú|zott |eterhe|tség miatti kikapcsolódás |e-

hetőségén ek biztosítása

A célkitűzés ĺisszhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal
Szociá|is Szolgáltatástervezési Koncepció,

l ntegrá |t Vá rosfej Iesztési Stratégia

Az intézkedés tartaIma Képzések, szabadidős tevékenységek Iehető-

ségének fe|kutatása, bemutatása, megszer-

vezése

Az intézkedés fele|őse Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit zrt.

Az intézkedés megvalósításána k határideje 20t5.L2.3L.
Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Részt vevők száma

Az intézkedés megva|ósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

2oL3, évi kö|tségvetésben forrás talá|ható,

pá|yázati lehetőség kihasználása

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

Pályázat esetén a projekt megvalósítás idő-

szaka

a.) Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja program az

MNPlll-ban
A projekt á|ta|ános célja volt a Magdolna negyedben je|entős számban é|ő, társada|omból

kirekesztett nők mentálhigénés gondozása és munkaerőpiacra történő visszavezetése

foglaIkoztatási rehabiIitáción keresztü|. A társada|om perifériájára kerü|t nők
(mélyszegénységben é|ők, haj|ékta|anok, bántaImazottak, prostituá|tak, szerhaszná|ók, stb.)

számára létesített k<izĺisségi tér a Magdo]na u. 47-ben kerü|t kia|akításra, melyben az alábbi
programok va|ósultak meg:

o bármilyen oknál fogva a munkaerőpiacról kiszoru|t nők számára rehabilitációs

fogla I koztatás biztosítása,

o lakossági kertrész művelése,

o pszicho-szociálisrehabiIitáció

o közös főzés, tartósítás, étkezés.

A programotfoL4.jú|iusa és 2015. májusa között a Váltósáv Alapítvány va|ósította meg,

2015 júniusa után pedig a Józsefuáros Közösségeiért Nonprofit Zrt.
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b.) Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. á|ta| szervezett programok, szolgáltatások
Nőicsoport
A Kesztyűgyár KcizösségiHáz keretei kozott 2010-ben a Női csoport kifejezetten azzaI a cé||a|

alakult meg, hogy segítséget nyújtson a nőknek abban, hogy minél hamarabb munkába á|I-

hassanak. A nőkke! való beszélgetések során egyérte|műen körvona|azódott az a tény, hogy

aki munkané|külivé válik, számta|an egyéb nehézségge| kerri| szembe. Nem csupán a rend.

szeres jövede|em kiesés okozta anyagi nélkůilözés jelent problémát, hanem az ebbő| fakadó

családi konf|iktusok és a folyamatosan növekvő cjnbizalom hiány, va|amint a kezdődő le|ki és

testi betegségek is. A program megva|ósulásával az elsődleges cé|, hogy a munkanélkü|iség

á|lapotában lévő nőknek átfogó segítséget adjon az é|et teljesebb, egészségesebb megé|ése

érdekében. Ennek részeként olyan már ismerős, kreatív tevékenységek valósultak meg a ta-
|á|kozások aIkaImáva|, melyek azonnaIi örömforrást és megerősítést jelentettek a megjelen-

teknek, így támogatva önismerettik és önbiza|muk fejlődését. A résztvevők a közcis főzések,

stitések során építő kcizösségi é|ményt 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 fel a munka-

keresést a kezdeti sikerte|enségek e|lenére sem. A tapasztalatok alapján a |egaktívabb részt-

vevők ta!á|tak e|őszcjr munkát és a csoporton be|ü| ők vá|tak a példaképekké.

Abbó|, hogy a régiek he|yére fo|yamatosan jöttek új résztvevők, látható, hogy a programra

van igény és népszerűségnek örvend. A résztvevők különbcjző társada|mi és anyagi he|yzetű-

ek, vannak köztük egyedü|ál|ók és nagycsa|ádban é|ők is, ezen különbözőségeket jól fogadták

a résztvevők, jól egytitt tudtak műkĺidni egymássa|. A programon részt vettek kti!önböző de-

vianciákkaI rende|kezők is, az esetükben nagyobb szükség volt az e|fogadásra, a beiIleszkedés

elősegítésére, melyre hosszú időre vo|t szükség. A csoport minden jelentkező irányában be-

fogadó, senki nem kertil kizárásra. A csoport támogató tevékenysége kiterjed arra is, hogy

szükség esetén a résztvevő lakhatási prob|émáiban segítséget nyújtson (p|. szá|lás keresése,

anyaotthonba tĺirténő elhelyezés). A résztvevők sok esetben segítséget kapnak ahhoz is,

hogy orvoshoz vagy akár kórházba e|jussanak, számos i|yen esetben a csa|ád |elki háttértá-

mogatása is megva|ósu|t. A Női csoport életében természetesen sok minden vá|tozott az

idők fo|yamán, a fe|merü|ő új igényekhez igazodva. A korábbi áI|áskereső nők kciztil többen

nyugdíjasok lettek, akik nem szerették voIna elhagyni a csoportot, többen közüIük segítőként

csat|akoztak újra, ezze| ismét hasznosnak érezték magukat, me|y nagyban hozzájáruI ahhoz,

hogy e|kerüljék az esetleges,,otthon ragadást,, és a depressziót.

2015-ben a korábbi tevékenységek me|lett új tervek is megvalósu|tak, mint példáu! a mun-

kába segítés, a munkavilágábó| kiszorultaknak pszichológiai segítségnyújtás, kertművelés,

termények felhasznáIása, tartósítása' A résztvevők nagy örömme| fogadták az önismereti és

készségfej|esztő játékokat is' A találkozások programja is bővü|t, meghívott vendégek e|ő-

adásain keresztü| új é|etformákba nyertek betekintést a jelen|évők, va|amint irodalom órák is

megva|ósultak.
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A Női csoport nyitottságábó! adódóan nemcsak az á||andó tagként ide járó klienseket fogadja

különbclző problémáikkal, hanem az a|ka|manként megje|enő érdeklődőket is. Több szerve-

zet is felkereste a csoportot tapaszta|atcsere szerzés és megosztás érdekében, így kia|akult

egy könnyen e|érhető, segítő szervezetekbő| á||ó hálózat, mely támogatja a Női csoport mű-

ködését. A Női csoport megismerése nyomán több szakdolgozat és e|őadás, va|amint TV-

beszélgetés született az évek során. A program finanszírozását 2013 és 2015 között a Mag-

do|na negyed program biztosította, az MNP|lI zárását kovetően a program fo|ytatódott a

Fókusz Női Közösségi Központban.
A 201.3 évben heti 1. alkalomma| Lf fő, míg20L4,2015 évben heti két alkalommal L2-L2fő
vett részt a csoport fog|akozásaink.

TórsadalombóI kirekesztett nők foqlalkoztatósa és rehabilitócióia (201.5, i(lnius
15-től)
A Kesztyűgyár KtizösséBiHáz tobb éve ad helyet a,,Női csoport,, _ programnak, ame|y katali-

zátorként alapot szo|gáltatott egy hosszú távú koncepció kido|gozásához egy nőknek szó|ó

közösségi tér megva|ósításáró|. Egy tér, ami a |ehetőségekhez mérten igyekszik minél ponto-

sabban megfelelni a női igényeknek, e|várásoknak mind kü|sőségeiben, mind az ott megvaló-

su|ó, kifejezetten a cé|csoportnak szó!ó, igényeikhez igazodó, közösen velük kia|akított prog-

ramok tekintetében. Ennek ad he|yet 2015 nyara óta a Fókusz Női Közösségi Központ a Mag-

do|na utca 47. szám alatt, ahol a klasszikus Női csoport. me|lett egyéni é|etmód-tanácsadást

és á|láskereső k|ubot látogathatnak a segítségre szoru|ó nők. A programstruktúra f|exibilisen

alkaImazkodik a résztvevő közösség e|várásaihoz, figyeIembe véve'a fo|yamatosan je|entkező

új igényeket. A női szerepek megértése és megfe|elő megé|ése egy alapvető ku|csa az elége-

dettségnek, így ame||ett, hogy tanácsadás és segítségnyújtás is tcirténik, a szerepek (anya,

segítő, alkotó, tanító, védő, stb.) aktív megé!ésére is igyekeznek megteremteni az alka|mat a

szakemberek.

Hoavon tovóbb? - eqvéni esetkezelés

Ez a program konzu|tációs |ehetőséget biztosít a környéken élő hátrányos he|yzetű nők ré-

szére. A program 2015 júniusátó| vált e|érhetővé, át|agosan havi 6 fő rendszeres résztvevő-

vel. A program céljai kcizĺitt szerepe| többek között a hétköznapokban megjelenő érze|ml,

kapcso|ati prob|émák tisztázása, megértése, enyhítése, kezelése. Az egyéni tanácsadás egy

fo|yamatként valósu! meg, ame|y általában ugyanazon k|iensek rendszeres megje|enésével

tud hatékonyan műkcidni. A|apvetően fo|yamatelvű és támogató jel|egű tanácsadás kerri|

biztosításra, melynek cé|ja, hogy a k|iens megismerje egyéni he|yzetét, problémáit és megta-

lá|ják a cé|jainak e|éréséhez sztikséges utat. A tanácsadást felkereső szemé|yek e|sősorban

ál|áskeresők, minden esetben alacsony jövede|emmel rendelkezők. A résztvevők köre szer-

teágaző, nagycsa|ádosok, egyedülá||ók, lakhatási körü|ményeik vá|tozóak, több k|iens átme-

neti szá||áson él. A |eggyakrabban megje|ent témák a kedvtelenség, enyhe depresszió, a|vás-

zavar és a krízishelyzetek, ame|yekből szÜkséges a kiutat megta|á|ni annak érdekében, hogy

az é|etüket saját maguk számára megfe|elően tudják fo|ytatni.
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Átláskeresési KIub Nőknek
A Fókusz Női K<izösségi K<izpontban 2015 júniusátó! szerdai napokon, két órában Á|láskere-

sési Klub va|ósu|t meg, me|yen 6-7 álláskereső jelenik meg alka|manként. A Magdo|na ne-

gyed lakói között nagy számban ta|á|hatóak ál|áskeresők, sok itt élő |akos nem rendelkezik
állanrló, hejelentett mllnkáva|, ami gyakran rJigitális ana|fahétizmtlssaI is egyritt jár. A K|ub

tevékenysége és a fe|kínált lehetőségei szerteágazóak. Közös öné|etrajzírás és fényképkészĹ
tés volt az adott időszak fő feladata, mive| a részvevők vagy e|avult ciné|etrajzza| rendelkez-

tek vagy semmi|yen formában nem rende|keztek önéletrajzza|. Egyesével került megbeszé-

!ésre minden k|ienssel, hogy mi|yen tanuImányokat végzett, milyen munkatapasztalatta!
rendelkezik, annak érdekében, hogy mindenkinek a legmegfe|e|őbb adatok kerü|hessenek az

onéletrajzába. E me|lett megbeszélésre kertilt, hogy milyen á]|áskeresési formák |éteznek és

melyik |ehet számunkra a leghatékonyabb. A kliensek megjelenése rendszeres vo|t, mive|

hosszabb folyamatba telt megtalálni a megfelelő á|!ást a számukra. A K|ubban a konkrét ál-
!áslehetőségek feIkutatása jeIentette a fő fe!adatot a!kaIomról-aIkalomra. JelIemzően a taka-

rítói és a konyhai kisegítő á||ások bizonyu|tak a |egnépszerűbbnek, a varrónői munka mel|ett.

Érkezett több ál|áskereső is, akivel komplex munkába ke!|ett kezdeni. Szükséges vo|t fe|tér-

képezni az eddigi munkatapasztaIatokat és a készségeket, képességeket, mive| sok esetben

nem hívhatók elő könnyen ezek az információk, ami megnehezítik a hatékony segítségnyúj-

tást. Az igazi kihívást azok a személyek jelentették a programot megva|ósítók számára, akik

idősebb koruk e|lenére egyálta|án nem rendelkeztek munkatapasztalatta|, esetükben az á|ta-

luk rendszeresen, a saját háztartásukban elvégzett fe|adatokbó| eme|tek ki o|yan munkafo-

lyamatokat, me|yet kereső tevékenységbe |ehetett esetleg átfordítani. A telefonos kommu-

nikáció elsajátítása szintén programszerűen va|ósu|t meg, mive| je|lemzően a programra ér-

kezők nem rende|keztek megfe|e|ő kommunikációs eszközökkel a hatékony és sikeres infor-

máció átadáshoz és önkifejezéshez.

|V. Az idősek esé|yegyen|ősége

L.
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Az intézkedés címe, megnevezése Ta nfolyamok, képzések biztosítása

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt
esé|yegyen|őségi prob|éma megnevezése

É|ethosszig tartó tanu|ás Iehetőségének biz-

tosítása

Az intézkedésseI elérni kívánt cél Az idősek körében az aktív időskor segítése,

tanu|ás, fejlődés lehetőségének biztosítása

igény szerint.

A cé|kitűzés tisszhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal

Idősügyi Stratégia, Szociális Szo|gá|tatáster.

vezési Koncepció

Az intézkedés tartaIma Tanfo|yamok képzések szervezése, tájékoz-

tatás a tanulási Iehetőségekrő|

Az intézkedés felelőse Józsefuáros Közĺisségeiért Nonprofit Zrt.

Az intézkedés megva|ósításának határideje 20L5.L2.3r.
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Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Résztvevők

Az intézkedés megvalósításához szükséges

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)

l ntézmény kö|tségvetésében

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

Pá|yázat esetén a projekt fenntartásáig,

szakmai programba beépítve

A Budapest Józsefuárosi onkormányzat 2oL3. évben |dősbarát tnkormányzat díjat nyert

annak elismeréseként, hogy helyi szinten kieme|ten foglalkozik az idős emberek fizikai, lelki

és anyagi támogatásával. Az onkormányzat sokat tesz a kerü|et idősebb po|gárai é|etminő-

ségének javítása érdekében és több o|yan intézkedést is hozott, amely segíti és megkönnyíti

az életüket, a mindennapi bo|dogulásukat. Bevezetésre került a Szűrőszombat, ame|yeken a

józsefuárosiak ingyenes orvosi vizsgálatokon, szűréseken vehetnek részt, ezt a szolgáltatást

tĺibbnyire nyugdíjasok veszik igénybe.

A Józsefuárosi Szociális Szo|gáltatási és Gyermekjóléti Központ Házi segítségnyújtás és szociá-

|is étkeztetés szakmai egysége á|ta| működik a szemé|yszá||ítás, me|y a kerü|eti időseknek

biztosÍtja a szá|lítást, akik egyéni|eg nem tudják mego|dani, hogy az orvosi szakrende|ésekre

e|jussanak. A 2010. e|ejétől működő programra olyan nagy az érdek|ődés, hogy a kezdeti

péntekekre kor|átozott szá||ítási idő az évek során már a hét minden napjára kiterjedt, segít-

ve a szakrendelésekre e|jutni kívánó kerti|eti időseket.

Az onkormányzat gondoskodik az idősek szabadidős programjairó| is, hogy csĺikkentse a
nyugdíjba vonulás utáni passzivitást és bezárkózást. A kerü|etben 5 idős klub műkcidik je|en-

leg a Józsefuárosi Szociá|is Szo|gá|tató és Gyermekjóléti Központ - NappaIi e||átás keretében,

me|y egyenként 60 fő befogadására képes, de a magas számú igénybevétel és terü|eti elosz-

|ás egyenlőt|ensége miatt az onkormányzat a kerület Palotanegyed részében új idős k|ub

kiaIakítását tervezi, me|yrő| a Képvise|ő-testü|et 20L5. december hónapban döntött.

A tevékeny időskor érdekében a nappali klubok számos programot szerveznek, a klub tagjai

kirándu|ásokon vesznek részt, rendezvényeket |átogatnak, a hétköznapok hasznos eltöltése

és a kulturá|is szórakozás is biztosított. Lehetőség Van TV, rádlő, internet használatra, napi-

és heti|apok o|vasására, fiImvetítésre, társasjáték, sakk, kártya és egyéb, a hasznos időtö|tést

biztosító eszközök haszná|atára, kézműves fog|aIkozásokon va|ó részvéteIre, ahoI az érdek|ő-

dők fejleszthetik, ilIetve szinten tarthatják a manuá|is készségeiket, i!letve figye-

lem/koncentráció képességeiket és é|vezhetik az aIkotás örömét (varrás, kötés, horgo|ás,

gyi5ngyfűzés, kosárfonás, stb.). A nappa|i el|átás keretében működő idős k|ubok |ehetőséget

biztosítanak számítógép, i||etve internet haszná|atra, ahol több esetben egymást segítik a

klubtagok az ismereteik további bővítése érdekében.

A klubtagok közül többen rendszeresen járnak a színházak és múzeumok által szervezett

kedvezményes e|őadásokra, kiál|ításokra. A fe|soroltakon kívü| kü|önboző zenés-táncos iIl.

műsoros rendezvényt is szerveznek. A Iegaktívabb tagok kedvéért, akik szeretnek kiránduIni,

sétá|ni, é|vezik a szabadban megvalósuló programokat, kirándu|ásokat szerveznek, va|amint

közcis bográcsozást és nyári káptaIanfÜredi tidü|ést.
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Akik kicsit otthonü|ősebbek, de szeretnek egy-egy napra kimozdu|ni, összevont egynapos

buszos kirándulásokon vehettek részt (p| a 2015. évben: Székesfehérvárra 89 fő részvételé-

vel); G<idöl|őre a Grassalkovich kastéIyba tettek kirándulást a Víg-otthon ldőskorúak Klubjá-

naktagjai a klub 35. szü|etésnapja alkalmábó|; a Visegrádi Királyi Pa|otához, L25fő részvéte-

|ével).

A Klubok több aIka|ommaI kaptak ingyenes vagy kedvezményes színházjegyet, az előadások-

ra, me|yre nagy számban mentek el a klubtagok.

Havonta egy alkalommal minden k|ubot felkeres egy kerůileti háziorvos, prevenciós e|őadá-

sokat tart, váIaszol az ellátottak kérdéseire, vérnyomást mér, tanácsot ad.

Az e!látási és étkezési napok számának alakulása az időskorúak klubjaiban

aoL4.ot.ot - 2ot4.L2.3Ĺ.

Hónap Cik|ámen Napraforgó őszikék Reménysugár
Víg-

Otthon
Osszesen

I.
látogatás 1088 LOg4 t25L L150 LL84 5767

étkezés 918 643 545 600 819 3525

!t.
látogatás 916 1005 1160 LLLg 1115 5315

étkezés 762 595 520 554 73L 3Ĺ62

I It.
!átogatás 1058 1065 L22L t237 L200 578Ĺ

étkezés 920 734 544 638 797 3633

tv.
!átogatás 1063 LO79 L258 L230 Lfs6 5886

étkezés 851 816 558 679 835 3739

V.
látogatás 1068 1058 L256 LL97 L242 582Ĺ

étkezés 869 833 449 661 843 3655

v!.
látogatás 967 956 LI40 1_101 LLL3 5277

étkezés 860 769 44t 631 828 3s29

vlt.
látogatás IL6L LT67 1358 1303 1354 6343

étkezés 9L0 785 4L7 63s 882 3629

vilt.
látogatás 1036 TOT2 1195 1069 1156 5468

étkezés 861 753 4LO 552 865 344Ĺ

tx.
látogatás 113L 1118 L320 1165 L285 6019

étkezés 875 795 377 548 837 3432

x.
látogatás 1081 1_059 L260 LO78 L24L 57L9

étkezés 980 8L4 447 443 659 3559

xt.
látogatás LO47 1010 L200 LOz4 LL52 5433

étkezés 986 772 443 414 593 3438

x!!.
látogatás 1005 1054 LOOT LOOT Lzt4 5540

étkezés 951 803 396 396 618 3437

ys
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Az ellátási és étkezési napok számának alaku!ása az időskorúak klubjaiban 2015.01.01.
20L5.L2.3í-.

Az tnkormányzat azokra az idősödő és idős emberekre is gondol, akik még tanulni szeretné-
nek. A Kesztyűgyár Kĺizcisségl Házban számítógép-keze|őitanfolyam segíti az idősek informa-

tikával történő ismerkedését. A 2013-15-ös időszakban az MNP|l| á|ta| finanszírozott Webre,
Nagyi! csoport e|sősorban az idősebb korosztá|y számára biztosított alapfokú számítástech-
nikai képzést.

I'''{
,fő

65

Hónap
ciklá.
men

Naprafor-

cő

őszi-
kék

Reménysu.

Eár

Víg.
ott-
hon

Ossze-

sen

l.*
látogatás 89f 1 110 L260 961 TzLL 5 434

étkezés 696 556 363 3s6 609 2 580

ll. *
!átogatás 94f 1 055 L200 919 L T64 5 280

étkezés 660 519 337 364 570 2 450

lll. * látogatás 1 010 1 100 L320 983 L293 5 706

étkezés 664 574 428 393 631 2690

lv. * látogatás 865 1 043 L260 929 I2T7 5 314

étkezés 6L6 492 4L6 346 581 2 45L

v.*
látogatás 661 94L T L4O 875 t t34 475Ĺ
étkezés 435 372 342 4t8 5s6 2 L23

VI. *
látogatás 875 to82 L 315 949 I265 5 486

étkezés 566 465 329 511 649 2520

vt!.
|átogatás 920 LO37 L377 977 L2t7 5 s28

étkezés 602 488 342 472 693 2597

VIII.
|átogatás 764 904 T L94 852 1 083 4797
étkezés 486 4L4 308 318 6L4 2t40

tx.
látogatás 939 1 040 L276 LO25 L203 5 483

étkezés 560 524 351 405 649 2 489

x.
|átogatás 945 996 L257 1 030 1 183 5 4tL
étkezés s36 460 361 385 673 2 4L5

xt.
látogatás 1 003 1 001 L239 t026 LL82 5 451

étkezés 531 459 357 380 628 2 355

xtt.
látogatás 933 960 L298 LOTL I T87 5 449

étkezés 548 47L 384 474 57L 2 448

Ossze-

sen

látoga-

tás
to749 12269 15 136 Lt597 14339 64 090

étkezés 6 900 5794 4 318 48f2 7 424 29 258
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A képzés cé|jaaz alapfokú ismeretek átadása, me|y ismereteket alkalmazva a hallgatók min-

den különcisebb gond és probléma né|ktil kommunikálhattak, haszná|hatták a különbĺiző

portá|okat, közcisségi életet é|hettek a digitális és virtuális világban. A korosztá|yra va|ó te-

kintettel elsősorban nem a munkaerő-piacon való megjelenés vo|t a fő szempont, mint in-

kább a szeretteikkel való kapcso|attartás segítése. A képzés 60-90 órában, hetente három

aIkalommal, a|kalmanként összesen 90 perc időtartamban zaj|ott. A képzésen részt vevő

személyek száma csoportonként 12-19 fő volt. A hal|gatók számára a képzések végén lehető-

ség volt vizsgát tenni, mely vizsgát a szabályoknak megfele!ően vizsgabizottság e!őtt !ehetett

megkezdeni, s eredményes vizsga esetén oklevelet szerezni. A tanfolyamon résztvevők ktjI<in

kérésére a kciz<isségi oldaIak megismerése, használata is bekerrilt a képzésbe.

A szociális e||átórendszer vá|tozásai a gyermekek esé|yegyen|ősége c. intézkedés bemutatá-

sáná| ismertetésre kerÜlt. A te|epülésitámogatás 2015. évi meghatározása során elsődleges

szempont vo|t az.igazságosabb, át|áthatóbb támogatási rendszer kiaIakítása; me|ynek során

az onkormányzat a szociálisan rászoru|t időseket, betegeket, az önhibájukon kívü| kereső-

képtelen/szolgá|tatónál tartozást felhalmozókat, a rendkívü|i élethe|yzetben lévőket (e|emi

kár, ha|áleset, bűncseIekmény á|dozata) támogatja eIsőd Iegesen.

7{
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Az intézkedés címe, megnevezése onkormányzati segéIyezési rendszer áttekin-

tése, igény szerinti szolgáltatások kiaIakítása

A helyzeteIemzés következtetéseiben feltárt

esélyegyen!őségi probléma megnevezése

Az időskorúak kcirében alacsony a szociális

támogatást igénybe vevők száma

Az intézkedéssel e!érni kívánt cé| A szociá|isan rászoru|ó időskorúak magasabb

szám ban történő támogatása

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai do-

kumentumokkal

Idősügyi Stratégia

Az intézkedés tarta!ma onkormányzati segélyezési rendszer áttekin-

tése, igény szerinti szolgáltatások kiaIakítása

Az intézkedés feIe|őse Csa!ádtámogatási lroda

Az intézkedés megvalósításának határideje 2015.06.30.

Az intézkedés eredményességét mérő indi-

kátor(ok)

Támogatásban részesti!ők száma

Az intézkedés megvalósításához szükséges

erőforrások (h umán, pénzĹigyi, tech nikai)

KtiItségvetésben

Az intézkedés eredményeinek fenntartható-

sága

onkormányzati dcintés
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Gyógyszerkiadás támogatása
2oL5. március 01. napjátó| a kĺizgyógye|látás méltányossági jogcímen történő megá|lapítása

hatályon kívül he|yezésre kerü|t. A közgyógyellátottak kĺirére vonatkozó adatok alapján,

amennyiben a gyógyszerkiadást nem támogatja az onkormányzat 2oL5. éVtő|, kcjze| 500

o|yan rászoru|ó kerü|t volna ki a szociá|is e|!átó rendszerbő|, akiknek havi gyógyszerkiadása

jelentős mértékben megnehezíti a létfenntartáshoz szükséges kiadások fizetését. Gyógyszer-

támogatásban kizáró|ag a közgyógye||átási igazolvánnyaI nem rendelkezők részesü|hetnek.

Gyógyszertámogatás

Jogosultság nyugdíj

minimum
28.500,-

Ft

JövedeIemhatár

Ftltő
Min. gyógyszer ktg.

havonta

70 a|atti egyedü|á!|ó 2OO %-a 57.ooo,- tt/fő

mlnrmum az egy

főre jutó jövedelem

2O%-a

70 a|atti csa!ádos 175%-a 49.875,- Ftĺfő
70 fe|etti egyedü|ál|ó 275 o/o-a 78.375,- Ft

70 fe|etti családos 250%-a 71.250,- Ft

80 feIetti egyedü|á||o 45O%-a tf8.fso,- Ft/fő

80 fe|etti csa|ádos 375%-a Lo6.875,- ttlfő

A jogosu|tsági fe|téte|ekben nagy szerepet játszik a kérelmező életkora és csa!ádi á|lapota, a

jogosultsági énékhatárok megegyeznek a mé|tányossági közgyógyellátás eddigi fe|téteIeive!.

A gyógyszertámogatás kizáró|ag a háziorvos á!ta| kiadott igazo|áson szerep|ő gyógyszerek

megvásár|ására haszná|ható fe|. A támogatás legfe|jebb 6 hónap időtartamra kerü| megá||a-

pításra, havonta 6.000,- Ft ĺisszegben.

2015 évben te|epüIési támogatásban az időskorúak közÜ| az a|ábbi korcsoport szerint bon-

tásban összesen 172Íő részesü|t'

-56-62 évesek: 83lő,
-6f év felett:89fő.

A Józsefuárosi Szociá|is Szolgá|tató és Gyermekjóléti Központ Házi segítségnyújtás és szociá|is

étkeztetés szakmai egysége a szociá|is étkeztetés keretében napi egyszeri me|eg éte|t bizto-

sít azon rászoru|ók (életkoruk, betegségÜk és szociá|is he|yzettik miatt) számára, akik ĺinma-
guk részére tartósan vagy átmeneti|eg nem tudják ezt megtenni. Az igénybevevők egészségi

á||apotuktó| fi.iggően nem csak normá|, hanem epés, cukros, és gyomros változatot is kér-

hetnek.
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Az éte| kiosztása történhetett házhozszál!ítássa|, a kIubokban helyben fogyasztássa| és e|vi-

tel|elvagy a Népkonyhán. Az étkezésért fizetendő térítési díjak 2013 év óta nem emelkedtek'
(A népkonyhai étkezés ingyenes)

A házi segítségnyújtást, nappali ellátást és az időskorúak átmeneti otthonát igénybe vevő

e|látottak komfortérzetük javítása, fizikai-, és egészségi á|!apotuk szinten tartása érdekében

fodrász, pedikűr, gyógymasszás, gyógytorna szolgáltatást vehetnek igénybe. A fodrász, pedi-

kűr, szolgáltatás térítési díj e!|enében vehető igénybe, mely önkormányzati rendeletben ke-

rült meghatározásra, mértéke az el|átott havi jĺivedelmének függvényében kerü! megá|lapĹ

tásra. A Budapest Főváros V|tt. kerület Józsefuárosi onkormányzat közigazgatási területén

é|ő, ott lakó- vagy tartózkodási he|lyel rendelkező ház! segítségnyújtást, nappa|i el|átást és az

átmeneti otthont igénybe vevő ellátottak a gyógymasszázs és gyógytorna szolgá|tatást térĹ
tésmentesen vehetik igénybe.

5g
r ^ t-)::by ł--

vidaknecs
Írógép
    

vidaknecs
Írógép
59 





Lel
Hel ese Intézkedési Terve

A helyzeteIemzés

k<ivetkeztetései ben

fe|tárt

esé|yegyen|öségi
prob|éma

HEP

n élók és a romák esé

végrehojtásában
ĺntézkedési terv

A célkit zés
osszhangja egyéb

stratégiai

dokumentumokka
I

hatékonysága
Índokolttá teszi
tovőbbi fenntartását,

d regisztrált

Lakosság
é|etminóségének
figyelemmel
kísérése,
szfikségIet alapri
szoIgá|tatások

megszervezése

Állúskeresók
szándnak
csłi|<kentése

A kerĹ]let

Iakosságának a

Iakhatását
Veszé|yezteti a
lakásfennta rtássa I

kapcsoIatos kiadások
hátra|ékának
feIhalmoződása, az
adÓsság foIyamatos
jraterme|ódése.

K zfoglalkoztatá
sl terv, SzocÍúlis
Szolgáltatdsterve
zésl Koncepciő,

kć5zfoglalkoztatá
s szervezése,
helyl
vállalkozđsok
tómogatésa

udatosabb

Az intézkedés
megva|Ósításá

nak határideje

kséglet szerinti

Személyiigyi
Irodd

'. ..1.:.. ... -...:. - I :.. --

É|etmÓd-

házta rtásvezetési
programok
szervezése,
elórefizetós
méróÓrák
számának
n ve|ése,

támogatási
renoszer
fe| |vizsgá|ata

Koncepciő

Az intézkedés
megva|Ósításához

sztikséges
erŐforrások (humán,
pénziigyi, technikai)

2078.06.30

3' számri mel|ék|et

Ki5ztoglalkoztat

Csa |ádtámogatásĺ
Iroda JÓzsefuárosi
Gazdá|kodási
Kozpont Zrt.

Az intézkedés

eredményeinek
fen nta rthatÓsága

dk számą

('

éves kÖltségvetés,
púlyázat tján

intézményi
beszámo|Ó,
résztVevók
száma
hátra |ékkeze|ésb
en résztvevók
száma

ônkormányzati
di5ntés alapjón

éves k Itségvetés
intézkedések
folyamatos
fen nta rtása
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Feln ttokatós,
képzések
szervezése

3

Az alacsony
végzettségíí
ólláskeres6k száma
cs kkent, problémo,
hogy a feln n
lakosság kćirében
mdgas d dÍgitálĺsan
Írástudatlanok
száma, mely a
munkaeró-pÍacon
tiirténö
eIhelyezkedést
nagymértékben
nehezÍtÍ.

Legalább
általános iskoloi
végzettség
megszerzése,
digitđlis
Írdtstudatlanság
csiikkentése, a
képzések/tan|oly
amok által a
munkder(í-
piacon tćirtén6
elhelyezkedés
segĺtése,

||. A gyermekek esé|yegyen|ósége

Szociális
Szolgáltatásterve
zésl Koncepciő,
lntegrált
Telepiilésfejleszt
ésÍ Stratégia

KoraÍ/egyéni

fejlesztési
Iehet6ségek
bóvÍtése,

intézmények és o
család kłizijtti
informáciôđraml
ás biztosítása

Az elm lt évek

iogszabályÍ változása
kijvetkeztében a HH,
HHH-s gyermekek

számd csiikkent,
azonban továbbra is
fontos ezen

Eyermekek és a
ielz6rendszerben
megjelenó
veszéIyeztetett
gyermekek
életkezdési
esélyeinek nłivelése,
az ellndÍton
programok

folgatása.

I

Feln ttokatős,
egyéb képzések
éstanfolyomok
szervezése,

ezekhez valő
hozzáférés
segÍtése

tőzselvóros
Riizi5sségeiért
Nonprofit Ztt,

A hátrányos
helyzetíi
gyermekek

segĺtése

2018.06.30

Szociális
Szolgáltatásterve
zésÍ Koncepclő,

képzéseken,

feln ttokatásb
an volő
résztvevók
szőma

Egyéni fejlesztési
lehetóségek
megtalôldsa, a
jelz6rendszer

tagJai és a
csalódok kłjzćjtti

informácÍöáraml
ds javÍtÚsa,

kapcsolattartás.

Az intézmény
ki5ltségvetésében

lÓzselvárosi
SzociáIis
Szolgáltatö és
GyermekiÓIéti
Kiizpont

(-\
r>

pályázat esetén a
projekt fenntartási
id6szakđig,

2018.06.30
éves odatok,
beszámolők

Az intézmény
k ltségvetésében

intézmények
szakmai
programjába

beép lve

fenntarthatô,
intézkedések

folyomatos
fenntartása

vidaknecs
Írógép
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Szabadid6s
tevékenységek
biztosítása,

fejlesztö
tréningek
szervezése,

2

A csalódok nehéz
anyogl helyzete, a
nem megfelel
családmodell
átodđsa, a nevelés,
gondozús, tli16dés
hiđnyÚbÓl adődő
veszélyeztetettség,
elhonyagolás

|||. A nók esé|yegyen|ósége

A csąládok
segĺtése a
szabodĺd6
értékes eltćiltése
érdekében,
valąmÍnt ą
szabadld
eltćiltéséhef
meE|elelö
helyszÍn

bĺztosÍtása,

Képzések

szervezése,

á|lásborzék

1
KimutathatÓan magas
a nói munkané|kii|iség
aránya

Szociúlis
szolgáltdtósterye
zésÍ KoncepcÍö

A nók
esélyegyen|ósége
a munkaeró.
piacon, valamint a

nói

munkané|ktiliség
cstikkentése

tanácsadás a
család
szabądid(ís
tevékenységeine
k eltiiltésére,
helyszÍn

bÍztosÍtása,

feflesztó
tréningek
szervezése

A nök tlilzott
leterheltsége mÍatt
kíiliinb(jzö
programok
szervezése, egyre
tćjbb csalód esetében
vállalnak a n6k is
munkát amÍ alapján
a n6knek tćibbléle
terirleten kell
megfelelnilik, a
kerÍilet
zł5ldJelÍileteinek
karbdntartása,

fel jĺtđsa o
z ldleläletek
biztosÍtásd mÍątt

Szabadid6s
programok
szervezése

2

Szociá|is

SzoIgá ltatástervez
ési Koncepciő,
KÖzfogIa Ikoztatási
Terv

Iôzsefvárosí
SzocÍdlis
Szolgáltatő és
GyermekjÓlétÍ
Kłizpont

A nók szabadÍd s
programjainak
segĺtése' a
ttllzott
leterheItség
midtti
kÍkdpcsolődás
lehet6ségének
biztosÍtásd

Képzések
bóvÍtése,
á||ásbcirze,

informáciőáram|á
s segítése

2018.06.30

Szocíálĺs
Szolgáltatásterve
zésl Koncepciő
lntegrált
VárosfejlesztésÍ
Stratégla

JÓzsefuáros
Kcizosségeiért
Nonprofit Zrt.

részt vev6k
száma,
beszámolök

Képzések,
szabadÍdös
tevékenységek
lehet6ségének

felkutatúso,
bemutatósa,
megszervezése

páIyázati Jorrús
esetén a projekt
megvalôsítás
ĺd6tartamą

2018.06.30
résztvevók
száma,
beszámo|ők

lézsefváros
Kiiziísségeiért
NonproÍit zrt.
lözsefvárosÍ
Gazdđlkodási
KÖzpont zrt,

o programok

folyamatos
fenntaftása

\
ľ

Az intézmény
kci Itségvetésében

2078.06.30

intézmény szakmai
programjába

beépítve, az

intézkedés
folyamatos
fen nta rtása

részt vev6k
száma

éves
ki5ltségvetésben

forrás tolálhatô,
pályázatÍ lehet6ség
kÍhaszndlósa

pályázat esetén o
projeW megvalősítás
idószaką

t-/ .;,'

vidaknecs
Írógép
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IV. Az idósek esé|yegyen|ósége

Aktivitást
meg(Írz6
progrdmok,
képzések
szervezése

7

Aktivitást és o

fÍiggetlenséget
meg6rz6 proEramok-
szolgúltatások
szervezése, képzések
ĺgény szerinti
b6vÍtése, tekintettel
az egyediil élók
magas szđmdra

Tonfolyamok,
képzések
bÍztosítősa

2

Az ldískorl
elmagányosodás
megakadályozás
d

Élethosszig tortÓ
tanulás
lehet6ségének
bÍztosÍtáso

Önkormányzati
tđmogatási
rendszer
áttekÍntése,
igény szerinti
szolgdltatősok
kiąląkÍtásd

3

ld6sÍigyi
strdtégid

Az idösek
szómđra a
magúny és
eEyediillét
elkerijlése
érdekében
szabadid6s
programok
szervezése,
képzések.

Az id sek
kłirében dz dktív
idöskor segÍtése,
tanulás, fejlćídés
lehetöségének
biztosÍtđsa igény
szerÍnt.

Az id skor ak
kijrében alacsony a
szociÚlĺs tđmogatást
igénybe vev6k száma

ldćĺs gyi
Stratégia,
SzocíáIĺs
szolgáltatásterve
zési Koncepcĺé

lőzsefvárosi
Szociális
Szolgáltatő és
GyermekjÓléti
Käzpont

A szociólĺson
rászoruIő
idöskor ak
magasabb
számban tćjrténö
tómogdtúsd

Tanfolyamok,
képzések
5zen,ezése,
tđjékoztatás a
tonulôsi
lehet6ségekr6l

ld6sÍtgyi
Stratégia

2018.06.30

lőzsefváros
Kiiziisségeiéft
NonproÍit zrt.
lőzselvárosi
SzociőIis

Szolgdltatô és
GyermekjőIéti
RiSzpont

Önkormányzati
segélyezési
rendszer
áttekÍntése,
iEény szerinti
szolgđltatósok
kialakítđsa

résztvev k
intézmény
k ltségvetésében

2018.06.30

Családtámogatá
si lroda

szakmai programba
beépÍtve, páIyázatÍ

forrás esetén a
projekt megvaIősítás
idótortamáig

részt vevók

.-{
\-+

2078.06.30

ĺntézmény
k ltségvetésében

Tdmogotúsban
részesiilök
száma

páIyázat esetén a
projekt

fenntartdsáig,
szakmai progrombo
beépítve

k ltségvetésben
i5nkormányzati
diintés

vidaknecs
Írógép
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V. A fogyatékka| é|ók esé|

Pá|yázati

Iehetóségek

feIkutatása

A ker |et intézményei
és kôzrltjai

akadá|ymentesítéséne
k folyamatos
megva|Ósítása

munkahelyek
teremtése, heIyi

munká|tatők
számára
kedvezmények
biztosítása.

Akadálymentes
kôzIekedés és
kÖzszoIgá |tatások
e|érésének

biztosítása

édett munkahe|yek

vá||aIkozások számára
kedvezmények
biztosÍtása

A megvá|tozott

munkaképesség
munkavá||a|Ók

munkaeró.piacon
tÖrténó
eIheIyezkedéséne
k segítése,
fogyatékosbarát
munkahelyek
támogatása

Folyamatos
akadá|ymentesíté
s, a pá|yázati

Iehetóségek

A megvá|tozott

munkaképesség

munkavá||a|Ókat
foglalkoztatni
kívánÓ

munká|tatÓk
támogatása,

HumánkapcsoIati

lroda

.,...'''.'''...'-:ĺ.-

beszámo|Ók
nincs k |tségvetési

2018.06.30 b.számo|Ó

nem re|eváns

'-l
Ľ--

pá|yázati forrás
pá|yázat esetén a
projekt fenntartásáig

vidaknecs
Írógép
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