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A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság 
testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  Képviselő-testület 302/2013.(VII.17.) számú határozatával elfogadott Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) szerint a HEP-hez kapcsolódó 
helyzetelemzésen alapuló Intézkedési tervben kerültek meghatározásra a helyzetelemzés 
során feltárt problémák kezelése érdekében szükséges intézkedések. Az elfogadott Intézkedési 
terv a Képviselő-testület  193/2016.(X.06.)  számú határozata alapján felülvizsgálatra került és 
döntés született arról, hogy a Képviselő-testület  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját és ahhoz kapcsolódó Intézkedési tervét 
2018.  évben felülvizsgálja. 

A  HEP időarányos megvalósulása, illetve a meghatározott helyzetelemzés áttekintésre került, 
az intézkedés felelőseinek a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. és a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, a Józsefvárosi Ceunliájkollási) Központ Zrt., 
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RÉV8 Zrt. beszámolói és a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységeinek 
tájékoztatása alapján. Az Intézkedési terv felülvizsgálata az előterjesztés  1.  számú mellékletét 
képezi. 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  2003.  évi CXXV. 
törvény (Ebktv.)  31.  §  (1)  bekezdése értelmében a község, a város és a főváros kerületeinek 
önkormányzata ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Az Ebktv. 
31.  §  (6)  bekezdése szerint a települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az 
európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 
programokból szálinazó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban 
csak akkor részesülhet,  ha  az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi 
esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

A  Képviselő-testület  302/2013.  (VII.17.) számú határozatával elfogadott, öt évre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Program hatálya  2018.  december 31-én lejár, figyelemmel erre szükséges a 
2019-2023  közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 

A  HEP helyzetelemzésből és Intézkedési tervből áll.  A  helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló  2/2012.  (VI.5.) EMMI rendelet (EMMI rendelet) 
tartalmazza a HEP elkészítéséhez egységesen rendelkezésre álló statisztikai mutatókat, mely 
adatok szolgáltatják a helyzetelemzés alapját. Az adatok forrásai elsősorban az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, a Központi Statisztikai Hivatal, 
valamint a helyi szinten rendelkezésre álló statisztikai mutatók. Az EMMI rendelet  2.  számú 
melléklete részletesen tartalmazza a HEP helyzetelemzésének tartalmi elemeit, melyek a 
következőek: 

- jogszabályi háttér bemutatása, 
stratégiai környezet bemutatása, 
a mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége, 
a gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység, 
a nők helyzete, esélyegyenlősége, 
az idősek helyzete, esélyegyenlősége, 

- a fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége, 
helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és  for-profit  szereplők 
társadalmi felelősségvállalása, 
a helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága. 

Az EMMI rendelet  3.  számú mellékletében meghatározott foinia szerint a települési 
önkormányzat a helyzetelemzésben foglaltak alapján öt évre szóló Intézkedési tervet készít. 
Az Intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz 
kapcsolódóan kell meghatározni a HEP céljait, valamint az azok elérését szolgáló 
intézkedéseket. Az Intézkedési tervben esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az 
intézkedéseket, azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges 
erőforrásokat, valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét. 

A  HEP rögzíti, hogy az Önkormányzat olyan társadalom kialakításán fáradozik, amely 
biztosítja az itt élő emberek, családok számára azt a jogot és lehetőséget, hogy ne csak anyagi, 
de  egészségi-, szociális- és személyi biztonságban éljenek, ahol semmiféle hátrány vagy 
megkülönböztetés nem éri őket.  A  HEP célja, hogy 

• az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, ezáltal 
elősegítse az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, melynek 
megteremtése az állam, az önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek és a 
magánszemélyek feladata, 

• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentése, foglalkoztatási 
esélyeik javítása, 

• a lakóhelyi szegregáció felszámolása. 
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Az Önkati iányzat az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

•  

az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
a diszkriminációmentességet, 
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket.  A  köznevelési intézményeket — az óvoda kivételével — 
érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 
szerveivel (tankerületi központtal). 

A  helyzetelemzés során gyűjtött adatok alapján beazonosított problémák és az ehhez 
kapcsolódóan megfogalmazott fejlesztési lehetőségek alapján, az Önkormányzat 
intézményrendszere által jelenleg is ellátott feladatok alapulvételével került elkészítésre a HEP 
Intézkedési terve, mely rövid, közép és hosszú távú intézkedéseket foglal magában. 

Az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját véleményezték a megvalósításában 
résztvevő intézmények, szervezetek, továbbá a HEP Fórum is.  A  HEP az előterjesztés  2. 
számú mellékletét képezi. Javasoljuk a  2019-2023.  évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadását. 

II. A  beterjesztés indoka 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület  302/2013.  (VII.17.) sz. határozatával elfogadott, öt 
évre szóló HEP hatálya  2018.  december 31-én lejár, ezért szükséges az Intézkedési terv 
felülvizsgálata, illetve a  2019-2023.  évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program, valamint a 
kapcsolódó Intézkedési terv megtárgyalása és elfogadása. 

III. A  döntés célja és pénzügyi hatása 

A  Helyi Esélyegyenlőségi Program, a programhoz tartozó Intézkedési terv elfogadása külön 
pénzügyi fedezetet nem igényel. Az Intézkedési tervben meghatározott intézkedések 
megvalósításához szükséges erőforrás részben az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében 
biztosított, másrészt pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani. 

IV. Jogszabályi környezet 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  2003.  évi CXXV. 
törvény  31.  §  (1)  bekezdése szerint a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata 
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

A  helyi esélyegyenlőségi program elkészítésére vonatkozóan a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló  321/2011. 
(XII.27.) Korm. rendelet, és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló  2/2012.  (VI.5.) EMMI rendelet tartalmaz rendelkezéseket. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
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Budapest, 2018. decemb r . 

dr. S Botond 
polgármester 

Sántha Péterné 
alpolgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1) elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési tervének végrehajtásáról szóló 
2018.  évi felülvizsgálatot a határozat  1.  számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18. 

2) elfogadja a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat  2019-2023.  évre 
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját és a kapcsolódó Intézkedési tervet a határozat  2. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: polgálinester 
Határidő:  2018.  december  18. 

3) felkéri a polgármestert a határozat  2.  számú melléklete szerinti dokumentum aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  január  15. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda. 

Törvényességi ellenőrzés: 

Danada-Rimán Edina 
jegyző 

nevében és ; egbízásából: 

9170
 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 
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. számú melléklet 

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének végrehajtásáról szóló 

felülvizsgálat 

1. A  mélyszegénységben élők és romák esélyegyenlősége 

Az intézkedés címe, megnevezése Helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

Az intézkedési terv végrehajtásában kimutatható 

az elmúlt években csökkent a regisztrált 

álláskeresők száma, az intézkedés hatékonysága 

indokolttá teszi további fenntartását. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél Álláskeresők számának csökkenése 

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Közfoglalkoztatási terv, Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepció 

Az intézkedés tartalma Közfoglalkoztatás szervezése, helyi vállalkozások 

támogatása 

Az intézkedés felelőse Személyügyi Iroda 

Az intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Közfoglalkoztatottak száma, egyéb 

foglalkoztatottak száma 

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások  (human,  pénzügyi, technikai) 

éves költségvetés, pályázat útján 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága önkormányzati döntés alapján 

A  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  302/2013  (VII.17.) számú határozatával 

elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program szerint 2013-ban a  15-64  év közötti állandó népesség  (52 

053  fő)  7%-a  (3635fő) volt nyilvántartott álláskereső. Az azóta eltelt időben az intézkedési tervben 

rögzített feladatok végrehajtásának köszönhetően folyamatosan csökkent a nyilvántartott 

álláskeresők száma. 2017-ben a  15-64  év közötti állandó népesség  (52478  fő)  2%-a, 1039  fő volt 

nyilvántartott álláskereső. 

Az eredményességet segítette az Önkormányzat hátrányos helyzetűeket segítő programja a 

Magdolna Negyed szociális városrehabilitációs program, mely többek között az álláskeresők olyan 

speciális csoportjainak is kínált külön programokat, mint a munkanélküli nők, diákok, pályakezdők, 

megváltozott munkaképességűek, segítséget kaptak az iskolai beilleszkedési problémával küzdő 

gyerekek éppen úgy, mint a megfelelő iskolai végzettséggel, szakképzettséggel nem rendelkező 

felnőttek. 

A  vállalkozások, a gazdasági élet támogatása, a fogyatékos-barát munkahelyek támogatása, az 

állásbörzék, az álláskeresési információs alap, az álláskereső klub, álláskeresési technikák és a 

munkára felkészítő képzés is segítette az álláskeresők számának csökkentését. Ezekről részletesen a 

Képviselő-testület  193/2016. (X.06.)  számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Intézkedési Tervének végrehajtásáról szóló felülvizsgálat rendelkezik. 
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A  helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása során a közfoglalkoztatás szervezése, és helyi 

vállalkozások támogatása továbbra is feladat. 

Az intézkedés végrehajtása folyamatos  2013  óta.  A H13  Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ 

Vállalkozói inkubációs programja segíti a pályakezdő fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásán 

keresztül a VIII. kerület vállalkozói aktivitásának növelését, innovatív iparágak, szolgáltatások 

letelepedésének elősegítését.  A  program célja, hogy az inkubáció első éve alatt elindult és 

megerősödött vállalkozások a második évben józsefvárosivá váljanak.  A  Józsefvárosi Önkormányzat a 

programban résztvevő vállalkozásoknak kedvezményes, a piaci ár alatt kínál ingatlan bérleti 

lehetőséget. 

Az inkubációs program 2013-ban  32  főt, 2014-ben  15  főt, 2015-ben  21  főt, 2016-ban  16  főt, 2017-

ben  14  főt segített. Összesen  37  vállalkozás vett részt az inkubációs programban, melyből  19 

vállalkozás maradt Józsefvárosban. 

A H13  Diák-és Vállalkozásfejlesztési Központban  2013  óta az „Álláskeresők vállalkozóvá válását 

elősegítő támogatás"-ra felkészítő tanfolyamokat tartottak az érdeklődőknek, akik közül vállalkozóvá 

vált  kb. 60  fő álláskereső. 

A H13  Diák-és Vállalkozásfejlesztési Központ kezdeményezésére és közreműködésével a Józsefvárosi 

Önkormányzat és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ Budapesten elsőként létrehozta a 

„Józsefvárosi Kamattámogatási Programot".  A  program a VIII. kerületi vállalkozók számára rendkívül 

kedvező  (2,9%,  női vállalkozások számára pedig még ennél is kedvezőbb,  2,4%)  kamattal történő 

forráshoz jutást tesz lehetővé. 

Az álláskeresők számának csökkentését segíti a közfoglalkoztatás.  A  közfoglalkoztatás átalakítása 

következtében  2011.  január 1-től megszűnt a közmunkaprogram, a közcélú munka és közhasznú 

munkavégzés, melyeket az egységes közfoglalkoztatás rendszere váltott fel. 

A  közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott „tranzitfoglalkoztatás", 

amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-

piacra.  A  közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek önálló 

álláskeresése hosszú ideig eredménytelen.  A  közfoglalkoztatás számottevő lehetőséget jelent a 

halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve 

álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a megváltozott 

munkaképességűek, a hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségű álláskeresők) átmeneti jellegű, 

határozott időtartamú foglalkoztatására. 

A  közfoglalkoztatottak a kerület számára rendkívül értékes munkát végeznek: tevékeny 

részvételükkel nagyban segítik a fogadóintézmények működésének zavartalanságát, a közterületek, 

közparkok tisztaságát, valamint a Józsefvárosi Cigányzenekar rengeteget tesz a kerületi roma zenei 

kultúra ápolásáért és népszerűsítéséért. 

Az alábbi táblázat  2010-2017.  között a közfoglalkoztatásban résztvevők számát mutatja be. 
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Közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

2010 346 61 

2011 450 45 

2012 307 33 

2013 507 30 

2014 615 69 

2015 417 87 

2016 384 64 

2017 118 64 

2014.  május  1.  napjától a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Jegyzői 

Kabinet Személyügyi Irodája látja el, közfoglalkoztatási referens munkatárs által. 

A  közfoglalkoztatás rendszere az elmúlt években jelentős átalakuláson ment keresztül. Bevezetésre 

került a hosszabb és rövid időtartamú közfoglalkoztatás, utóbbi  2012.  évben megszüntetésre került. 

Az évek során a  Budapest  Főváros Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztályán 

(Kormányhivatal) regisztrált álláskeresők száma folyamatosan csökkent. Először 2016-ban 

mutatkozott az előző évekéhez képest kirívó 40%-os fogyatkozás, amely  2017  végére további  50  %-

ára redukálódott. Ennek oka egyfelől az, hogy azokat az álláskeresőket, akik a foglalkoztathatósági 

szakvéleményezésük alapján nem foglalkoztathatóak, törölték a nyilvántartásból, másfelől 

nagyszámú regisztrált álláskereső érte el az öregségi nyugdíjkorhatárt, így szintén megszűnt a 

nyilvántartásba vételi jogosultságuk. Egy részük pedig sikeresen helyezkedett el piaci állásban.  A 

Kormányhivatal és a kerületben közfoglalkoztatásban munkáltatóként résztvevő intézmények között 

megkötött hatósági szerződések alapján  2018.  évben március-júniusig  44,  majd júliustól  2018. 

február végéig összesen  36  státusz betöltésére van lehetőség.  A  fogadó szervezetek a Józsefvárosi 

Polgármesteri Hivatal, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK), 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, valamint a Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. 

Az intézkedés címe, megnevezése Lakosság életminőségének figyelemmel kísérése, 

szükséglet alapú szolgáltatások megszervezése 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

A  kerület lakosságának a lakhatását veszélyezteti 

a lakásfenntartással kapcsolatos kiadások 

hátralékának felhalmozódása, az adósság 

folyamatos újratermelődése. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

 

Tudatosabb életvitel, szükséglet szerinti 

segítségnyújtás 

A célkitűzés összhangja egyéb 

dokumentumokkal 

stratégiai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

Az intézkedés tartalma 

 

Életmód-háztartásvezetési programok 

szervezése, előrefizetős mérőórák számának 

növelése, támogatási rendszer felülvizsgálata 



Az intézkedés felelőse Családtámogatási Iroda, Józsefvárosi 

Gazdálkodási Központ Zrt. 

Az intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Intézményi beszámoló, résztvevők 

hátralékkezelésben résztvevők száma 

száma, 

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) 

dyes  költségvetés 

 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága intézkedés folyamatos fenntartása 

 

A  lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi 

körülmények között élők speciális védelmet kapnak az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek 

eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az  ún.  védendő fogyasztók 

intézménye a villamos energia  (2008.  január 1-től), illetve a gázszolgáltatás  (2009.  január 1-től) 

esetén. 

A  védendő fogyasztók esetén két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő 

fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok: 

Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a 

háztartásában élő személy: 

a. időskorúak járadékában részesül, 

b. aktív korúak ellátására jogosult, 

c. lakásfenntartási támogatásban részesül, 

d. ápolási díjban részesül, 

e. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

f. otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított  3  éven 

keresztül), vagy 

g. nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett 

átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket. 

A  védendő fogyasztó fizetési kedvezményeket (részletfizetés, fizetési haladék) vehet igénybe, illetve 

előfizető mérőórát szereltethet fel. Az előfizető mérőóra olyan - a kártyás mobiltelefonok 

analógiájára működő - fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése 

esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása (ezen felül tudatos és 

takarékos magatartásra ösztönöz). 

A  készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgáltatókat terhelik, továbbá ő köteles 

gondoskodni a mérők működtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus úton 

történő biztosításáról. 

A  készülék felszerelésével egyidejűleg meg kell állapodni a fennálló hátralék törlesztéséről; az órák 

működtetését az önkormányzat segíteni köteles (azon személy részére, akinél ilyen készülék 

működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé 

tevő eszköz formájában kell nyújtani). 
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Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki: 

a. fogyatékossági támogatásban részesül, 

b. vakok személyi járadékában részesül, 

c. (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

Önkormányzati lakás esetén a krízis lakásokat  (4  lakás) szerelik fel előre fizetős közműórákkal. Az 

önkormányzati lakások bérlői amennyiben tartozást halmoznak fel a szolgáltató felé, úgy a 

szolgáltatóval külön szerződést köthetnek az előrefizetős óra felszerelésére, melynek lényege, hogy 

az előre befizetett összeg bizonyos százaléka a tartozás törlesztése, a maradék az energia költsége. 

Krízislakásokban az önkormányzat szerelteti fel a mérőórákat, többi esetben a bérlő. Az előfizetős 

mérőórák felszereléséhez kell tulajdonosi hozzájárulás, melyet maximálisan támogat az 

önkormányzat. Az előfizetős mérőórák száma lassú ütemű, növekvő tendenciát mutat. 

Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testületnek a pénzbeli és természetbeni, vala mint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló  10/2015. 

(111.01.)  önkormányzati rendelet szabályozza a települési- és rendkívüli települési támogatásokat 

annak érdekében, hogy segítse a kerületben élő nehéz sorsú lakosokat. 

2015.  március  1.  napjától a közgyógyellátás méltányossági jogcímen történő megállapítása hatályon 

kívül helyezésre került. Az alanyi és normatív közgyógyellátás rendszere továbbra is megmaradt, 

változatlanul a kormányhivatal hatáskörében. 

Amennyiben települési támogatásként a gyógyszerkiadást nem támogatná az Önkormányzat, abban 

az esetben közel  500  olyan rászoruló kerülne ki a szociális ellátó rendszerből, akiknek havi 

gyógyszerkiadása jelentős mértékben megnehezíti a létfenntartáshoz szükséges kiadások fizetését. 

A  támogatási rendszer 2015-ben kiegészült a hátralékkezelési támogatás rendszerével, 2016-ban a 

módosult a táboroztatási és születési támogatással, 2017-ben a hátralékkiegyenlítő támogatással, 

pontosításra került a táboroztatási támogatás rendszer, a későbbiek során meghatározásra került az 

étkeztetési támogatás. 

A la  kosság életminőségének javítását segíti az életmód- háztartásvezetési programok szervezése is. 

A  programokat a Biztos Kezdet Gyerekház szervezi.  A  Biztos Kezdet program célja a születéskori és a 

családból hozott hátrányok leküzdésének elősegítése a kora gyermekkori integrált, komplex 

fejlesztéssel a család és tágabb környezet aktív részvételével. 

Lehetőséget teremtenek az érdeklődők részre háztartási ismeretek átadására: varrógép 

használatának megismerésére, a szabás-varrás alapjainak elsajátítására, egészséges ételek 

előállításához a főzési technikák megismerésére, recept ötletek cseréjére, egyszerű és gyors befőzési, 

tartósítási eljárások gyakorlására.  A  Retextil Alapítvány szervezésében hulladék textília 

újrahasznosításával, játékok készítésére tanították a szülőket. 

Életvezetési tanácsadással segítséget nyújtottak a párkapcsolati nehézségek, szociális gondok, 

generációk együttéléséből, elszigeteltségbő l fakadó problémák megoldásához is. 



Az intézkedés címe, megnevezése Felnőttoktatás, képzések szervezése 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

Az alacsony végzettségű álláskeresők száma 

csökkent, probléma, hogy a felnőtt lakosság 

körében magas a digitálisan írástudatlanok 

száma, mely a munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedést nagymértékben nehezíti. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél Legalább általános iskolai végzettség 

megszerzése, digitális írástudatlanság 

csökkentése, a képzések/tanfolyamok által a 

munkaerő-piacon történő elhelyezkedés 

segítése. 

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, 

Integrált Településfejlesztési Stratégia 

Az intézkedés tartalma Felnőttoktatás, egyéb képzések  es  tanfolyamok 

szervezése, ezekhez való hozzáférés segítése 

Az intézkedés felelőse Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

Az intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Képzéseken, felnőttoktatásban való résztvevők 

száma 

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) 

Az intézmény költségvetésében 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága Pályázat esetén a projekt fenntartási időszakáig. 

Az intézkedési terv első felülvizsgálatakor megállapításra került, hogy a regisztrált álláskeresők 

számához viszonyítva a magasabb iskolai végzettségűek aránya  2008.  évhez képest a  2014.  évre 

jelentősen csökkent (65%-ról  54  %-ra), míg az alacsonyabb iskolai végzettségűek  (8  általános) aránya 

emelkedett (31%-ról 40%-ra), a  8  általánosnál alacsonyabb végzettségűeknél kisebb mértékű 

emelkedés figyelhető meg (3,9%-ról 5,1%-ra). 

Az intézkedéseknek is köszönhetően a nyilvántartott álláskeresők  3,6  %-a  (37  fő) 2017-ben  8 

általánosnál alacsonyabb végzettségű volt,  33,7%-a (350  fő) általános iskolai végzettséggel 

rendelkezett, és  62,7  %-a  (651  fő)  8  általánosnál magasabb iskolai végzettséget szerzett. Az 

intézkedés fenntartását, annak sikeressége indokolta. 

A  programok, képzések fő szervezője a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt.  A  Kesztyűgyár 

Közösségi Ház programjainak egyik fő része a számítástechnikai képzés.  A  korábbi évekhez hasonlóan 

egyre nagyobb szerephez jutott a képzés. Az alapfokú számítástechnikai képzés célja már nemcsak a 

felzárkóztatás volt, hanem a számítástechnika világában való elmélyülés.  A  képzés során a tematika 

egyénre, illetve csoportra szabottan lett kialakítva, melynek köszönhetően a képzés egyéni igényeket 

is ki tudott elégíteni.  A  csoportokban  12-22  fő vett részt a képzésen. Lehetőség volt vizsgák letételére 

is. 2013-ban  4  képzés indult, a képzéseken mintegy  95  fő vett részt.  A  hallgatók közül  4  fő volt, aki 

munkát talált, s mindez közvetett módon volt köszönhető a megszerzett számítástechnikai 

ismereteknek. 
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2014-ben az Aktív Csoport, elsősorban  a  munkaerő-piacon megjelenő személyek számára biztosított 

sajátos tematika szerinti alapfokú számítástechnikai képzést. 2016-ban  a  hallgatók korának, 

képzettségének, illetve nem utolsósorban igényének köszönhetően  volt  szükség  a  változtatásra.  A 

Számtech1 és Számtech2 csoportok alapvetően az alapfokú ismereteket kívánta átadni, mely 

időközben átalakult az év elején és lett belőle  Webre  Nagyi! és az Aktív csoport, mely utóbbi szintén 

megszűnt és lett belőle  Excel  csoport.  Az Excel  csoport kifejezetten azok számára kívánt segítséget 

nyújtani az informatika világában, akik elsősorban  a  munkaerő-piacon szerettek volna megfelelni, 

illetve általuk megpályázott munkakör feltétele  volt  az alapfokú számítástechnikai ismeretek 

megléte.  A  képzés időtartam alapvetően  60-90  óra, hetente három alkalommal, alkalmanként  90 

perc időtartamban zajlott.  A  hallgatók számára  a  képzések végén lehetőség  volt  vizsgát tenni, mely 

vizsgát  a  szabályoknak megfelelően, vizsgabizottság előtt tették  le,  s eredményes vizsga esetén 

oklevelet szereztek. 2017-ben  is  folytatódott  a  számítástechnikai képzés heti  3  alkalommal, havi  72 

óra időtartamban. Számítástechnikai képzésben 2016-ban  2  csoportban  12-19  fő, 2017-ben  10-12  fő 

vett részt. 

Az alapfokú számítástechnikai képzésnek köszönhetően mind többen kaptak kedvet ahhoz, hogy e 

területen ismereteiket bővítsék és akár a munkaerő-piacon is hasznosítani lehessen a tanultakat. 

Ezért indult el a Webszerkesztés program, mely 2016-ban heti egy alkalommal valósult meg, havi  16 

óra időtartamban. 

II.  A  gyermekek esélyegyenlősége 

Az  intézkedés címe, megnevezése Korai/egyéni fejlesztési lehetőségek bővítése, 

Intézmények és a család közötti 

információáramlás biztosítása 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

Az elmúlt évek jogszabályi változása 

következtében  a  HH,  HHH-s gyermekek száma 

csökkent, azonban továbbra is fontos ezen 

gyermekek és a  jelzőrendszerben megjelenő 

veszélyeztetett gyermekek életkezdési 

esélyeinek növelése, az elindított programok 

folytatása. 

Az  intézkedéssel elérni kívánt cél 

 

A  hátrányos helyzetű gyermekek segítése 

A célkitűzés összhangja egyéb 

dokumentumokkal 

stratégiai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

Az  intézkedés tartalma 

 

Egyéni fejlesztési lehetőségek megtalálása, a 

jelzőrendszer tagjai és a családok közötti 

információáramlás javítása, kapcsolattartás. 

Az  intézkedés felelőse 

 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ 

Az  intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

Az intézkedés eredményességét 

indikátor(ok) 

mérő Éves adatok, beszámolók 

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) 

Az  intézmény költségvetésében 

cOE 



Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága Intézmények szakmai programjába beépülve 

 

fenntartható, 

fenntartása. 

intézkedések folyamatos 

A 2016.  január  01.  napjától hatályos jogszabályi változások alapjaiban változtatták meg a családsegítés 

és a gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának intézményi kereteit. Ennek eredményeként jött létre a 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményi rendszerén belül a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban: Szolgálat), valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ 

(továbbiakban: Központ), a Központon belül pedig a Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok és a 

Szolgáltatások szakmai egységek. 

A  gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997.  évi törvény kimondja, hogy a 

gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és 

jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez, illetve ahhoz, hogy segítséget 

kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését 

veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló 

életvitelének megteremtéséhez. 

A  fentiekben részletezett gyermeki jogok érdekében a szociális segítő munka során az úgynevezett 

alapellátás keretében elsősorban a Szolgálat családsegítői, azokban az esetekben, ahol a hatósági 

intézkedéssel érintett gyermek is él a családban, ott az esetmenedzserek alapellátási tevékenységet 

látnak el: 

• a gondozási folyamat során felmérik a család szükségleteit, igényeit és egyrészt szociális 

segítő munkával, másrészt különböző szolgáltatásokba való közvetítéssel nyújtanak 

segítséget a felmerülő problémák megoldásában, 

• tájékoztatást adnak jogokról, támogatásokról és ellátásokról, segítséget nyújtanak a hivatalos 

ügyek intézésében, 

• a családban történő nevelkedés elősegítése keretében segítséget nyújtanak gyermeknek, 

Illetve a családjaiknak átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, illetve a kiváltó okok 

megszüntetésében, 

• az Intézmény nagy hangsúlyt fektet a prevenciós szabadidős programok szervezésére, amely 

során kiemelt cél a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros 

hatásainak enyhítése, valamint az, hogy olyan gyermekek is részt vehessenek szabadidős 

programokon, akiknek a családja anyagi nehézségek miatt ezt nem engedhetik meg, ezen 

programokról folyamatosan tájékoztatást nyújtanak a családsegítők, illetve 

esetmenedzserek. 

Elsődleges a gyermekvédelmi problémák rendezése, családban jelentkező működési zavarok, 

konfliktusok csökkentése, megszűntetése.  A  családsegítők és esetmenedzserek munkájukat tervezett 

módon, határidővel, intézkedési vagy gondozási — nevelési tervben foglalt célok és feladatok 

megvalósulásának szem előtt tartásával végzik, melyet szükség szerint,  de  legalább  0,5  -  1  évente 

kiértékelnek a családdal együtt, megvizsgálva a gondozás eredményességét. 

Azokban az esetekben, amikor az alapgondozás keretein belül nem sikerül a felmerült 

gyermekvédelmi problémát megoldani, a Hatósági tevékenységhez kapcsolódó szakmai egység a 
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veszélyeztetettség mértékének megfelelően, a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

javaslatot tesz hatósági intézkedésre. 

Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a védelembe vétel, 

• a családba fogadás, 

az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

• a nevelésbe vétel, 

az utógondozás elrendelése, 

• a megelőző pártfogás elrendelése. 

gyermekek életkezdési esélyeinek növelése, az elindított programok folytatása. 

A  hátrányos helyzetű gyermekek segítése érdekében, életkezdési esélyeinek növelése érdekében 

folytatódtak az elindított programok: 

2016-ban 

Angol csoport  

A  csoport célja, hogy a józsefvárosi emberek a mai felgyorsult világban is könnyen kiismerjék 

magukat.  A  klub nem készít fel egy nyelvvizsgára,  de  olyan alapszintű tudás elsajátítására törekszik, 

amivel a későbbiekben nem csak a hétköznapi életben, hanem egy esetleges munka kapcsán is 

hasznos készségre tesznek szert a tagok. 

Résztvevők száma:  16  fő. 

/Fl  klub 

A  csoport célja, hogy összefogja a józsefvárosi tizenéveseket, és olyan közösséget építsen, mely 

támogató közeget nyújt az ide járóknak. Elérendő cél továbbá olyan találkozások, kötetlen 

foglalkozások szervezése, ahol a fiatalok jól érezhetik magukat, és szükség esetén segítséget 

kaphatnak bármilyen felmerülő problémájukra. 

Résztvevők száma:  6  fő. 

Kreatív kör  

A  csoport heti egy alkalommal, hétfőnként  15.00-17.00  óra között várta a kreativitás iránt érdeklődő 

családokat és/vagy gyermekeket. 

Résztvevők száma:  18  fő 

2017-ben 

Kreatív klub 

A  kreatív foglalkozások  2017.  első félévében hétfőnként  16-18  óra között kerültek megrendezésre, 

előre meghatározott programterv alapján.  A  kreatív kör létszáma a téli hónapokban meghaladta a  10 

főt. Májustól ez a létszám lecsökkent, vélelmezhetően a jó időre való tekintettel.  A  foglalkozások 

alkalmával a résztvevők asztal és ajtódíszeket, párnát, gomb képeket, szalvéta virágot készíthettek.  A 

foglalkozások hangulata minden alkalommal jól alakult, a társaság összehangolódása 

következményeként barátságok alakultak ki. 



Pályaorientációs Klub 

A  klub legfontosabb célja a VIII. kerületben élő hátrányos helyzetű fiatalok, illetve felnőttek iskolába 

való beintegrálásának, motivációjuk növekedésének elősegítése pályaorientációs tanácsadás keretein 

belül.  A  klub mind csoportos, mind egyéni foglalkozása  12-13 dyes  kortól igény szerint bárkinek. 

Iskolai igazolatlan hiányzás esetén felajánlható szolgáltatás, amellyel a családsegítők szívesen éltek az 

elmúlt fél évben. 

A  pályaorientációs klub csoportfoglalkozásai minden páros hét szerdáján vehetőek igénybe  15.30  és 

17.00  óra között.  A 2017.  évben összesen  22  alkalommal történt csoportfoglalkozás.  A 

csoportfoglalkozásokon alkalmanként  4-8  fő jelent meg.  A  csoportban aktívan dolgozó gyermekekről 

a foglalkozás elkezdését követően nem érkezett igazolatlan iskolai hiányzásról jelzés. 

A  pályaorientációs klub egyéni tanácsadása minden páratlan héten szerdán  15.30  és  17  óra között 

zajlik.  A  gyerekek az egyéni tanácsadáson egyszerre egy segítővel beszélnek, akinek elmondhatják 

aggályaikat és segítséget kérhetnek a tanulással, iskolával kapcsolatos problémáik megoldásában. Az 

év során az egyéni tanácsadásra  16  alkalommal került sor, melyen alkalmanként  1-4  fő jelent meg.  A 

tanév végéhez közeledve jellemző volt az egyéni tanácsadáson, hogy a gyerekek számára önéletrajz 

írásában és diákmunka keresésében segítettek a családsegítők, melynek eredményeként az állandó 

tagok a tanév végeztével egyből munkát is tudtak vállalni a nyári szünetre. 

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi  Ill.  törvényben foglaltak alapján a 

családsegítés, mint szociális alapszolgáltatás keretében a családok segítése érdekében 

veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.  A  jegyző, a járási hivatal, 

továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a pártfogói felügyelői és a jogi 

segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a 

magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek,  ha  segítségre 

szoruló családról, személyrő l szereznek tudomást. 

Az észlelő- és jelzőrendszer ágazatok, intézmények, szakemberek és magánszemélyek közötti 

együttműködés, amelynek célja a problémák, veszélyeztető tényezők, krízishelyzetek észlelése és 

felismerése és jelzése az erre a célra kijelölt szolgáltató felé, folyamatos együttműködés és 

információáramlás biztosítása az egyének és családok problémáinak mielőbbi megoldása, a 

krízishelyzet következményeinek enyhítése, állapotromlásának megelőzése érdekében. 

A  jogszabály nem csak nevesíti az együttműködésre kötelezett szervezetek, szolgáltatók és személyek 

körét, hanem saját tevékenységük rendszerébe illesztve feladatukká teszi, hogy felkutassák a 

„szociális és mentális problémákkal küzdő" családokat és egyéneket és őket tájékoztatva ösztönözzék 

a kapcsolatfelvételt a családsegítést nyújtó szolgáltatóval (család- és gyermekjóléti szolgálat). 

A  gyermekek a védelmi rendszer keretében különös figyelmet kell, hogy kapjanak, mivel helyzetüknél 

fogva, problémáikat önállóan jelezni csak részben, vagy egyáltalán nem képesek. 

A  jelzőrendszeri tagok kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve 

súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga 
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által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel 

bármely állampolgár és a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet is élhet. 

A  jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzések közül 2016-ban  968  esetben érkezett kiskorúra,  543 

esetben nagykorúra jelzés, 2017-ben  1186  kiskorúra,  538  nagykorúra érkezett jelzés. 

Az alábbi táblázat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz az észlelő- és jelzőrendszer által küldött 

jelzések számát mutatja be 2016-ban: 

Egészségügyi szolgáltató 57 

- ebből védőnői jelzés 8 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatók 

100 

Kisgyermekek napközbeni ellátását 

nyújtók 

4 

Átmeneti gondozást biztosítók 38 

Köznevelési intézmény 208 

Rendőrség 326 

Ügyészség, bíróság 15 

Pártfogó felügyelői szolgálat 4 

Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő 

társadalmi szervezet 

144 

Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi 

képviselő, betegjogi képviselő 

174 

Gyámhivatal 450 

Összesen 1525 

A  jelzőrendszer által a Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok egység felé küldött jelzések 

száma 2016-ban 

áldozatsegítés és kárenyhítés feladatit ellátó szerv 0 

állampolgár 28 

átmeneti gondozást biztosítók 23 

egészségügyi szolgáltató 23 

közoktatási intézmény 281 

menekülteket befogadó állomás 0 

napközbeni kisgyermek ellátást nyújtó 6 

önkormányzat, jegyző, gyámhivatal 45 

pártfogó felügyelet 37 

rendőrség 81 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás 50 

társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 8 

ügyészség, bíróság 7 

védőnő 6 



Összesen 595 

  

A  JSzSzGyK-ba a jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzések a jelzés típusa szerint 2017-ben 

állampolgár 

 

79 

átmeneti gondozást biztosítók 

 

48 

egészségügyi szolgáltató 

 

77 

közoktatási intézmény 

 

581 

kisgyermekek napközbeni ellátását 

intézmény 

biztosító 9 

önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, 

betegjogi képviselő 

136 

gyámhivatal 

 

279 

pártfogó felügyelő i szolgálat 

 

3 

rendőrség 

 

131 

személyes gondoskodást nyújtó 

szolgáltatók 

szociális 165 

társadalmi szervezet, egyház, alapítvány 

 

9 

ügyészség, bíróság 

 

17 

védőnő 

 

36 

közműszolgáltató 

 

2 

hozzátartozó, rokon 

 

102 

ügyfél saját maga 

 

50 

Összesen 

 

1724 

A  JSzSzGyK-ba a jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzések a jelzés tartalma szerint 2017-ben 

anyagi 19 

családi konfliktus 20 

családon belüli bántalmazás 50 

ebéd 90 

gondozás 145 

gondozás és ebéd 22 

egyéb egészségi probléma 29 

gyermekintézménybe való beilleszkedési 

nehézség 

1 

gyermeknevelési 12 

információkérés 30 

iskolai hiányzás —  50  óra alatt 344 

iskolai hiányzás —  50  óra felett 165 

lakhatási 114 

lelki-mentális probléma 2 

magatartászavar, teljesítményzavar 13 

életviteli 185 

12 

AG 



életviteli - szenvedélybetegség 17 

magántanulói státusz 66 

bűncselekmény elkövetése 101 

elhanyagolás 46 

elhanyagolás — oktatási, nevelési 14 

átmeneti otthoni beköltözés 15 

átmeneti otthoni kiköltözés 10 

gondnoksággal kapcsolatos 60 

kerületbe költözés 38 

ideiglenes elhelyezés 6 

családba fogadás 6 

megelőző pártfogás 9 

nevelésbe vétel 1 

krízistelefon 1 

jelzőrendszeri segítségnyújtás 9 

ügyintézéssel kapcsolatos 1 

védelembe vétel 84 

A  Központ Szolgáltatások szakmai egységének feladata a iSzSzGyK ellátottjai számára, valamint a 

gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése 

érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális és 

egyéb szolgáltatások, programok nyújtása. 

Mentálhigiénés csoport fő feladata az intézmény ellátottjai számára a problémamegoldásukat, 

gondozásukat, ellátásukat elősegítendő mentálhigiénés, pszichológiai és fejlesztő pedagógiai 

szolgáltatás nyújtása. 

A  munkacsoport a  2016.  évben  462  főnek nyújtott segítséget összesen  2223  alkalommal. 

Tevékenység megnevezése Alkalmak száma 

(halmozott adat) 

Igénybevevők száma 

Pszichológiai tanácsadás 931 149 

Fejlesztő- gyógypedagógiai 

tanácsadás, foglalkozás 

595 74 

Mentálhigiénés tanácsadás 645 210 

Család- és párterápia 52 29 

összesen 2223 462 

A  munkacsoport a  2017.  évben  590  főnek nyújtott segítséget összesen  1685  alkalommal. 

Tevékenység megnevezése Alkalmak száma 

(halmozott adat) 

Igénybevevők száma 

Pszichológiai tanácsadás 885 159 

Fejlesztő- gyógypedagógiai 

tanácsadás, foglalkozás 

301 75 

Mentálhigiénés tanácsadás 442 321 
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Család- és párterápia 57 35 

összesen 1685 590 

Önként vállalt feladatként, az Intenzív Családmegtartó Szolgáltatás (továbbiakban: ICsMSz) keretein 

belül szociális munkás szakember által nyújt segítséget krízishelyzetben lévő gyerekes családok 

részére.  A  Szolgálat és a Központ Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok szakmai egység 

munkatársai delegálják a családokat az ellátásba, melynek időtartama esettől függően egytő l három 

hónapig terjedhet, és szükség esetén még három hónappal meghosszabbítható. 

A 2016.  év során  18  eset került az ICsMSz látóterébe, amelyből  3  esetben nem kezdődött el a 

tényleges gondozási folyamat, így összesen  15  esetben részesültek a családok a szolgáltatásban, 

amely  35  gyermeket érintett. 

2017.  év során  18  eset került az ICsMSz látóterébe, amelyből  6  esetben nem indult el az intenzív 

családmegtartó szolgáltatás.  A 12  megvalósult eset összesen  40  főt — ebbő l  19  fő gyermeket — 

érintett, melyből  13  fő volt jogerős hatósági intézkedéssel érintett. 

A  szolgáltatásba történő delegálás egyik legfőbb oka, hogy gyenge a család stabilitása, és az ilyen 

családok esetében egy váratlan (vagy „lappangó") helyzet bekövetkezte (lakhatás 

veszélyeztetettsége, munkahely elvesztése, családi konfliktus, stb.) alapjaiban rengetheti meg az 

amúgy is gyenge stabilitást. Indokolt az esetleges hazagondozás megkezdése előtt is az ICsMSz-be 

történő közvetítés annak érdekében, hogy a család „felkészítésre", megerősítésre kerüljön a 

nevelésbe vétel megszüntetésével családjába visszatérő gyermek(ek) fogadására, a család megfelelő 

működése és az esetleges újbóli szakellátás megelőzése érdekében. 

Az esetfelelős családsegítők számos alkalommal részt vettek esetmegbeszélő konferencián, 

szakmaközi megbeszéléseken, jelzőrendszeri tanácskozáson, védelembe vételi tárgyaláson, amelyek 

a munkájukat segítették, valamint 2016-ban  435,  2017-ben  432  alkalommal (halmozott adat) történt 

beavatkozás (tanácsadás, segítő beszélgetés, információnyújtás, ügyintézés, készségfejlesztés, 

adományközvetítés) az ellátásban részesülő családoknál. 

A  2017-ben látókörükbe került családok társadalmi-gazdasági helyzetét illetően az alábbi jellemzők 

állapíthatók meg: 

• alacsony iskolai végzettség, 

• alacsony munkaerő piaci jelenlét, 

• alacsony presztízsű munkák végzése, 

• alkalmi jellegű munkavégzés, segédmunkák és kisegítőmunkák végzése, 

• feketemunka, munkanélküliség, 

• gyakori eladósodás, 

• javarészt önkormányzati bérlakásokban élő ügyfelek, melyek kisméretűek és zsúfoltak, 

• jól szituált családok esetében túlterheltség, pszichés, vagy párkapcsolati problémák. 

Egyrészt a több generációs szegénységbő l adódó problémákkal, másrészt a pszichés-párkapcsolati 

nehézségekből eredően kerülnek a kliensek a szolgáltatásba, ahol az intenzív családgondozás az 

összes problémával nem tud (nem is ez a célja) foglalkozni. Azonban a családi kötelékek 

megerősítésébe, a krízisben lévő család stabilizálásába, a szülők készségeinek és kompetenciájának 

fejlesztésébe, valamint az informális segítő rendszerek erősítésébe fektetett erőfeszítések alkalmasak 

lehetnek arra, hogy a család életében olyan pozitív változásokat idézzenek elő, mely lehetővé teszi, 
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hogy a gyermek(ek) továbbra is otthon nevelkedjen(ek),  de  semmi ne veszélyeztesse a 

fejlődését/fejlődésüket. 

Az intézkedés címe, megnevezése Szabadidős tevékenységek biztosítása, fejlesztő 

tréningek szervezése 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

A családok nehéz anyagi helyzete, a nem 

megfelelő családmodell átadása, a nevelés, 

gondozás, törődés hiányából adódó 

veszélyeztetettség, elhanyagolás 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

 

A családok segítése, a szabadidő értékes 

eltöltése érdekében, valamint a szabadidő 

eltöltéséhez megfelelő helyszín biztosítása. 

A célkitűzés összhangja egyéb 

dokumentumokkal 

stratégiai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

Az intézkedés tartalma 

 

Tanácsadás a család szabadidős 

tevékenységeinek eltöltésére, helyszín 

biztosítása, fejlesztő tréningek szervezése 

Az intézkedés felelőse 

 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ 

Az intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

Az intézkedés eredményességét 

indikátor(ok) 

mérő részt vevők száma, beszámolók 

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) 

Pályázati forrás esetén a projekt megvalósítás 

időtartama. 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága A  programok folyamatos fenntartása. 

A  családok segítése, a szabadidő értékes eltöltése érdekében a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ az alábbi szabadidős programokat szervezte. 

FiDo 2016-2017. 

A  FiDo Ifjúsági Központ  2014.  szeptember  26.  napján nyitotta meg kapuit, a VIII. kerületi Fiumei és 

Dobozi utca találkozásánál elhelyezkedő közterületen.  A  Képviselő-testület a  65/2013. (11.27.)  számú 

határozatának  11.  pontja alapján elfogadta a „Magdolna Negyed  Projekt  Ill.  megvalósításában 

résztvevő szervezetek együttműködési rendszere" című dokumentumot, melyben a Józsefvárosi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ jogutódját, a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központot (a továbbiakban: JSzSzGyK) projektmegvalósításért felelősként jelölte ki 

egyebek között a  „T5/1 A  Fiumei út és Dobozi utca közötti területek FiDo megújításához kapcsolódó 

szociális program, FiDo sportnapok" projekt vonatkozásában is. 

A  program célja elsődlegesen a Magdolna negyedben élő gyermekek, fiatalok és családok behívása 

egy organikus, aktív, szabad elköteleződés mentén kialakuló, kölcsönös bizalmon alapuló közösségbe. 

Elsődleges feladat a célcsoportba tartozó fiatalok szabadidős foglalkoztatása, sokszínű szakmai 

segítése, kulturális, mentális és érzelmi támogatása a közösségi térben, valamint külsős helyszíneken 



— iskolák, szociális intézmények - is.  A  tervezett szolgáltatások a célcsoport igényeire, szükségleteire 

reflektálnak, azokhoz szorosan illeszkednek. 

A  projekt célja, hogy a FiDo Ifjúsági Központban megtapasztalt értékek, szellemiség a 

hétköznapokban hasznosíthatók, a családokban is érvényesíthetőek legyenek. Szakmai munka 

részeként feladat a veszélyeztetettségükkel összefüggő problémák feltárása, a biztonságos közösségi 

kapcsolódás és kikapcsolódás feltételeinek segítése, a veszélyeztetettség mértékének, a 

kriminalizálódás esélyeinek csökkentése, illetve függőségek ártalmainak csökkentése, megelőzése, a 

korai kezelésbe vétel megkönnyítése.  A  biztonságos szórakozás, aktív élet, sportolás 

szemléletmódjának terjesztése a fiatalok és az általuk elért közvetlenül — családtagok, barátok - vagy 

közvetetten — távoli családtagok, iskolatársak, lakóközösség - elért személyek, szereplők körében. 

A  projekt elsődleges célcsoportja a VIII. kerületben, ezen belül is a Magdolna negyedben élő  10-20  év 

közötti fiatalok. Kiemelt célcsoport a segítő intézménnyel gyengén vagy egyáltalán kapcsolatot nem 

tartó, csellengő, veszélyeztetett - labilis, kriminalizálódott családi hátterű — fiatalok. Célcsoportnak 

tekinthető még a VIII. kerület, Magdolna negyeden kívül élő fiataljai —  10-20  év közöttiek —, valamint 

a célcsoportba tartozók hozzátartozói.  A  célcsoport fő jellemzői, hogy halmozottan hátrányos, magas 

létszámú, gyakorta kriminalizálódott családokból kerülnek ki. Emellett kisméretű lakásokban 

általában  10m2/2  fő laknak. Így az intim szféra hiányában felgyülemlett magas feszültségtől vezérelve 

gyakorta előfordul, hogy a fiatalok az utcán keresik a nyugalmukat. Ennek enyhítésére adnak 

lehetőséget a Szolgáltatások Szakmai Egység egyéni és csoportos foglalkozásai, szolgáltatásai.  A 

célcsoport szükségletei szerinti sporteszközök bérlési lehetőségének biztosítása mellett, információk 

átadása, életvezetési tanácsadás, kompetenciafejlesztés a közvetlen beszélgetésre építve edukációs 

feladatok ellátása, közösségszervezés és fejlesztés történik. 

A  FiDo Ifjúsági Központ hétfőtő l vasárnapig  15  és  20  óra között tart nyitva az év minden napján.  A 

Központban a sporteszközök bérlési lehetősége mellett egyéni esetkezelés, tanácsadás, 

továbbirányítás, információnyújtás, csoportokkal végzett szociális munka és készségfejlesztés zajlik. 

2016-2017  évben a FiDo Ifjúsági Központ munkatársai által végzett tevékenységek, szolgáltatások: 

A  regisztrált kölcsönzések száma (játékok, sporteszközök, stb.) 2016-ban  3909,  2017-ben  4089. 

Az eszközök többsége olyan tömegsport játék volt, mint a futball labda, asztalitenisz ütő és labda, 

kosárlabda, illetve kisgyermekjátékok. Jellemző, hogy a látogatói szám az év során hullámzó,  de 

összességében nézve mégis emelkedő tendenciát mutat, amely annak köszönhető, hogy a 

szolgáltatást igénybe vevők és családtagjaik, valamint a munkatársak között az eltelt időszak alatt 

kialakul egy szoros bizalmi kapcsolat.  A  kerület lakosságán túl, a főváros más kerületeibő l is gyakran 

érkeznek fiatalok, hogy az Ifjúsági Központ által nyújtott alternatív sportolási lehetőségeket 

kipróbálhassák. Számos kulturális, mentális és érzelmi támogatást is célzó programok kerültek 

megszervezésre.  A  látogatottsági szám az év során folyamatosan nőtt ezeken a programokon is. 

A  munkacsoport részt vett a nyári napközis tábor, valamint a JSzSzGyK szakmai egységeiben 

gondozott gyermekek részére szervezett egy hetes tábor lebonyolításában is, a programszervezés 

során nagy figyelmet fordított a jeles napok, nemzeti ünnepek, valamint a nagyobb keresztény 

ünnepekre történő felkészülésre, annak megszervezésére, lebonyolítására. 

A  statisztikai adatokat tekintve 2016-ban  300  fő, 2017-ben  250  fő kerületi lakos vette igénybe a FiDo 

Ifjúsági Központ szolgáltatásait mintegy 2016-ban  3000,  2017-ben  7550  alkalommal (nem halmozott 

adatok). 

Szabadidő-szervezés  2016-2017 
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E munkaforma  a  nyári napközi,  a  táboroztatás, valamint  a  gyermekek számára szervezett szabadidős-

prevenciós tevékenységek ellátását jelenti.  A 2016  évben  a  JSzSzGyK ügyfeleinek szervezett  a 

munkacsoport szabadidős programokat, illetve nyári szünetben kirándulásokat, táborokat. Ezen 

feladatok koordinálása, szervezése mellett  a  programok lebonyolításában  is  aktívan részt vettek  a 

szociális munkások. 2016-ban  18  alkalommal, összesen  250  fő részvételével zajlottak  a  programok. 

Az  utcai és lakótelepi szociális munka keretében került biztosításra  a  nyári napközi,  a  táboroztatás, 

valamint  a  gyermekek számára szervezett szabadidős, prevenciós tevékenységek. 

2016-ban  a  nyári szünidő előtt három  program  került megszervezésre,  a  Húsvéti városligeti túra, 

amely egy játékos tojáskereséssel lett egybekötve, egy  a  Földnapja alkalmából  a  Nemzeti Múzeum 

kertjében rendezett Tudományok Napja meglátogatása, ahol  a  felállított sátrakban  a  gyermekek 

megismerkedhettek játékos formában  a  természeti jelenségekkel,  a  környezetvédelemmel és  a 

hulladékhasznosítással és egy Állatkerti  program  gyermeknap alkalmából. 

A  nyári szünidőben további  7  programra került sor,  a  szerdai napokon: 

Budavári kirándulás és  a  Várbazár megtekintése (Budavári Siklóval,  25  fő),  BKK  hajózás Gellért hegyi 

kirándulással egybekötve  (35  fő), Miniversum, margitszigeti kirándulás, Hűvösvölgyi gyermekvasút 

kirándulás, Tropikárium, valamint idényzáró Ünnepi Bográcsozás és sütögetés  a  Gyermekjóléti 

Központ udvarán. 

A  szerdai napokon megszervezett programokon kívül  a  gyerekek  4  tábor között válogathattak, 

vehettek részt. Erzsébet tábor: „Mesés nyár vár ránk" címmel pályázatot nyert  a  JSzSzGyK  30  gyerek 

részére, tatai tábor: szintén egy sikeres pályázat útján tudott az intézmény  30  gyereket táboroztatni, 

káptalanfüredi tábor:  30  gyerek tölthetett  el  egy hetet  a Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat támogatásával, továbbá az intézmény támogatásával  8  család Kismaroson üdülhetett 

4  napon keresztül. 

Az  eddigi tapasztalatok, alapján  a  nyári programok nagy sikert aratnak  a  gyerekek körében. Ez annak 

is  köszönhető, hogy intézményegységek folyamatosan informálják  a  szülőket és ajánlják  a  gyerekeket 

a  programokra.  2017  évben  is  szervezett  a  munkacsoport szabadidős programokat, illetve nyári 

szünetben kirándulásokat, táborokat. Ezen feladatok koordinálása, szervezése mellett  a  programok 

lebonyolításában  is  aktívan részt vettek  a  munkatársak. 2017-ben  20 (16 program, 3  tábor) 

alkalommal, összesen  98  fő (nem halmozott adat) részvételével zajlottak  a  programok. 

III. A  nők esélyegyenlősége 

Az intézkedés címe, megnevezése Képzések szervezése, állásbörzék 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

Kimutathatóan magas a női munkanélküliség 

aránya. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél A nők esélyegyenlősége a munkaerő-piacon, 

valamint a női munkanélküliség csökkentése. 

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, 

Közfoglalkoztatási Terv 

Az intézkedés tartalma Képzések bővítése, állásbörze, 

információáramlás segítése. 

Az intézkedés felelőse Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 

Az intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

részt vevők száma, beszámolók 



Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások  (human,  pénzügyi, technikai) 

Az intézmény költségvetésében 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága Az intézmény szakmai programjába beépítve, az 

intézkedés folyamatos fenntartása. 

A  nők esélyegyenlősége a munkaerő-piacon, valamint a női munkanélküliség csökkentése érdekében 

a Józsefvárosi Közösségeiért Nonprofit Zrt. 2016-ban is működtette az Álláskereső nők csoportját. Az 

Álláskereső klub nőknek csoport a Női csoporttal párhuzamosan valósult meg a Magdolna utca  47. 

szám alatti ingatlanban. Ezeken a programokon  290  esetben jelentek meg az érdeklődők Ez egy 

egyéni program, önállóan érkeznek a kliensek, akik valamilyen elakadásuk okán régen nem találnak 

állást maguknak.  A  személyre és munkahelyre szabott önéletrajz elkészítésén túl, mentorálásban 

részesültek, vagyis a sikeres elhelyezkedésig igény szerint mentálhigiénés támogatást is kérhettek.  A 

takarítói, konyhai kisegítői, eladói, varrónői munkák voltak a legnépszerűbbek,  de  felsőfokú 

végzettséggel rendelkező asszonynak is szükséges volt telefonos operátori, illetve felügyelői állást 

keresni. 

2017-ben folytatódott az Álláskereső klub nőknek program.  A  foglalkozás az álláskeresők teljes körű 

munkába állását elősegítő program, amely az önéletrajz megírásán keresztül, a megfelelő állás 

megtalálásán át, az állásinterjúra való felkészítésben segít, egyéni igényekhez alkalmazkodva.  A  cél 

elérése érdekében a munkahely keresésére erősebben strukturált programtervet dolgoztak ki, 

pontos instrukciókat adtak. További cél, hogy a munkáltatókkal felvegyék a kapcsolatot és ezáltal első 

kézből ajánlhattak munkalehetőséget a kliensek számára.  A  program sikerét tükrözi, hogy egyre 

nagyobb létszámmal érkeztek az álláskeresők a klubba. Szakemberváltás miatt a Központ  2017. 

október  1.  napjától az álláskeresésben/munkahelyvesztésben érintett ügyfelek részére egyéni 

esetkezelés vagy tanácsadás keretében nyújt célirányos segítséget, jellemzően információnyújtás, 

delegálás, tájékoztatás formájában. Az Álláskereső Klub Nőknek foglalkozás  2017.  október 1-től a 

Kesztyűgyár Közösségi Ház álláskeresési programjainak keretében valósult meg. 

A  Központ Hogyan tovább? programját leginkább a Női csoport tagjai és az Álláskereső Klubot 

látogató asszonyok vették igénybe 2016-ban,  de  többen érkeztek célzottan erre a programra is.  A 

tanácsadást heti két nap vehették igénybe és átlagosan  2-3  személy jelent meg rajta alkalmanként, az 

év során összesen  258  alkalommal kértek segítséget. Elmondható, hogy az munkanélküliség 

állástalanság és a kilátástalanság közös jellemzője a segítségkérőknek. Témaként többek között 

megjelent a családdal való kommunikáció, a munkahelyi beilleszkedés és a mindennapi függőségek 

kezelése, továbbá a megélhetési problémák mellett a házastárssal való nehéz viszony és a 

közösségben töltött idő. 

2017-ben a Hogyan tovább? program egyben szociális szolgáltatás is, melynek elsődleges célja, hogy 

az aktuális életvezetési, lelki,  de  akár párkapcsolati problémával küzdő nők részére, a szociális 

esetmunka eszközeivel, tudjanak segítséget nyújtani.  A  szolgáltatásra az igény az elmúlt egy évben 

folyamatosan fennállt.  A  kezelt esetekben különösen kiemelkedő volt a gyermekvédelmi 

problémában is érintett ügyfelek segítése, melynek kapcsán szükséges volt az érintett hatóságokkal, 

gyermekvédelmi intézményekkel való kapcsolatfelvétel, illetve az azokkal való kapcsolattartás. 

A  nők részvételét is segítette a munkaerő-piacon a Kesztyűgyár Állásra fel! programja, melynek célja 

a munkanélküliek felkészítése álláskeresésre egy tréning keretein belül.  A  tréning során az 



álláskereső elsajátíthatja a praktikus készségeket az álláskereséséhez, az átképzéshez, felméri 

kompetenciáit, lehetőségeit, megtanul álláspályázatot, kísérőlevelet írni, illetve felkészülhet az 

állásinterjúra.  A  program megvalósítása a Munkaügy Központtal közös szervezésben történik, havi 

három alkalommal zajlik, átlagban  5-6  álláskereső részvételével, két programkoordinátor 

közreműködésével. 

2016.  november 17-én  Mini  állásbörze került megrendezésre a Kerületi Munkaügyi Központ 

részvételével, amelynek helyszíne a Kesztyűgyár Közösségi Ház volt.  9  munkáltató kínálta állásait, 

több munkaerő közvetítő cég is megjelent. Többnyire alacsony iskolai végzettséget és szakmát 

igénylő munkákat ajánlottak a cégek a megjelent álláskeresőknek.  A  résztvevők száma:  30  fő. 

2017.  április 27-én a VEKOP  8.11-15-2015-00001  Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projekt 

keretében  Budapest  Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály,  Budapest  Főváros 

Kormányhivatala VIII. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Foglalkoztatási Osztály és a Kesztyűgyár 

Közösségi Ház állásbörzét tartott. Az állásbörze célja, hogy elősegítse a munkaadók és munkavállalók 

közötti kapcsolatfelvételt, alkalmat biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra. 

A  Foglalkoztatási Osztály  13 371  ügyfélt értesített hírlevél formájában a rendezvényrő l  193  fő adott le 

kérdőívet, amely alapján  80  fő jelezte, hogy talált állást magának a rendezvényen, a kérdőívet leadók 

kb.  harmada felsőfokú végzettséggel rendelkezett, legnépszerűbbek az adminisztratív, az informatikai 

és a szakképzettséget nem igénylő kézbesítői munkakörök voltak. 

Munkáltatói oldalról  30  cég,  kb. 1 010  üres álláshellyel képviseltette magát a rendezvényen. 

A  munkáltatói visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak mind a helyszínt, mind a rendezvény 

egyéb aspektusait figyelembe véve. 

A  pályázat keretén belül  2017.  szeptember  28-än  is sor került egy újabb állásbörzére.  A 

Foglalkoztatási Főosztály segítségével  9100  felhívó  e-mail  került megküldésre a regisztrált 

álláskeresőknek.  A  helyszínen  294  fő írta alá a jelenléti ívet.  A  megjelentek közül  191  fő adott le 

kérdőívet.  A  kérdőívet leadott ügyfelek  25,6  %-a talált magának megfelelő munkahelyet. 

Az intézkedés címe, megnevezése Szabadidős programok szervezése 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

A nők túlzott leterheltsége miatt különböző 

programok szervezése, egyre több család 

esetében vállalnak a nők is munkát, ami alapján 

a nőknek többféle területen kell megfelelniük, a 

kerület zöldfelületeinek karbantartása, felújítása 

a zöldfelületek biztosítása miatt. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

 

A nők szabadidős programjainak segítése, a 

túlzott leterheltség miatti kikapcsolódás 

lehetőségének biztosítása. 

A célkitűzés összhangja egyéb 

dokumentumokka I 

stratégiai Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció, 

Integrált Városfejlesztési Stratégia 

Az intézkedés tartalma 

 

Képzések, szabadidős tevékenységek 

lehetőségének felkutatása, bemutatása, 

megszervezése. 

Az intézkedés felelőse 

 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., 

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 
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Az intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

részt vevők száma 

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) 

Az éves költségvetésben forrás található, 

pályázati lehetőség kihasználása. 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága Pályázat esetén a projekt megvalósítás időszaka. 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. szabadidős programokat is szervez a nők túlzott 

leterheltségének kompenzálására. 2016-ban Kardio tréninget, női tornát, kreatív hétfőt, mozi 

délutánt és anyák fókuszban programokat szervezett. 

A  Kardio tréningen alkalmanként  2-11  fő vett részt. Az edzésformának rengeteg hasznos, egészségre 

gyakorolt jótékony hatása van: növeli az állóképességet, segít az ideális testsúly elérésében és 

megtartásában. 2017-ben az új mozgásforma a tartásjavító tréning elnevezést kapta, mely a stabilitás 

fejlesztésére és a testtartás javítására fektette a főbb hangsúlyt. Ez a program decemberi hónapra 

teljesen elvesztette a kliens körét, így ez a program 2018-ban nem került meghirdetésre. 

A  női torna a Fókusz Női Közösségi Központban valósult meg, a környéken élő rászoruló nők számára, 

mely testtartást javító, nyújtó és erősítő gyakorlatokat tartalmazott.  A  Józsefváros című kerületi 

lapban feladott hirdetést látván többen is megtalálták ezt a kikapcsolódási, regenerálódási 

lehetőséget. Átlagosan  5-7  fő jelent meg rendszeresen. 2016-ban összesen  317  fő jelent meg a 

programon. 

2017-ben a program relaxációval és az egészséges életmóddal kapcsolatos beszélgetéssel egészült ki. 

A  program július elejétől zenés tornaként funkcionált.  A  program  2017.  júliusától nem került 

megrendezésre.  A  program megszüntetésének részben a képzett szakember hiánya, részben az 

alacsony részvételi szám volt az oka. 

A  Fókusz Női Közösségi Központ 2016-ban heti két alkalommal adott találkozási lehetőséget a Női 

Csoport számára. Ebben az évben  960  fő jelent meg a programon. Az állandó tagokon kívül több 

alkalommal érkeztek rossz életkörülmények között élő hölgyek, akik vagy alkalmi segítségért, vagy 

tartósan szerettek volna csatlakozni a csoporthoz. Az év első felében többször is megjelentek 

hajléktalanszállóról érkező kliensek, akik különböző nehézségekkel küzdöttek. Többször előfordult, 

hogy az átlagosan  11  főt magában foglaló csoport  15-17  főt is fogadott. Fontos programelem volt a 

pszichológus által kedd délutánonként vezetett csoportfoglalkozás keretében megvalósuló 

témafeldolgozás. 2017-ben a programon résztvevők száma alkalmanként  3-14  fő között alakult.  A 

program céljaként fogalmazta meg, hogy a bármely okból peremhelyzetben élők részére 

reintegrációs lehetőséget nyújtson, illetve támogassa a nők munkaerőpiaci felzárkózását.  A  program 

mindig is különös hangsúlyt fektetett az önismeret fejlesztésére és a különféle szabadidős 

programokra. 

A  Kreatív Hétfő alkalmain számos kézműves tevékenység elsajátítására és gyakorlására volt 

lehetőség. Megtanulták a nemezelés alapjait, készítettek női táskákat, neszesszereket, kötényeket, 

dísztárgyakat és ékszereket. 2017-ben  8-10  fő részvételével zajlottak a kézműves foglalkozások. 



Új, közösségi élményt nyújtó programelemként jelent meg a hétfői filmvetítés.  A  program alapvető 

célja az volt, hogy a résztvevők megismerkedjenek különböző női szerepekkel, sorsokkal és olyan 

élethelyzetekkel, melyekkel saját életükben is találkoztak vagy találkozhatnak. Az év során vetített 

filmek témái között szerepeltek többek között az esélyegyenlőség és a gyereknevelés kérdései. 

2016.  év elején indult az Anyák a Fókuszban elnevezésű program, a kerületben élő kisgyermeket 

nevelő hátrányos helyzetű édesanyák számára.  A  programot 2016-ban  133  család vette igénybe. 

Többek között az időbeosztásról, a testvérek közötti együttműködés segítéséről, a munkába való 

visszaállás lehetőségeiről gondolkoztak együtt a résztvevők. Tavasszal kialakításra került egy kedves, 

színes játszósarok, ahol a gyermekek játszhattak a program idejében. 

2017-ben a „NagymeNők" program a Női Csoport programjain résztvevő csoporttagok kérésére jött 

létre.  A  program célja, hogy sikeres, híres és/vagy értékteremtő nőkrő l beszélgessenek.  A  csoport 

egyik aktív tagja vállalta az anyaggyűjtést és prezentációt, így előadást tartott Bajor Giziről, Árpádházi 

Szent Margitról és Blaha Lujzáról. Felkeresték a Bajor Gizi emlékmúzeumot, kirándultak a Margit 

szigeten és ellátogattak Blaha Lujza sírjához a Fiumei úti sírkertbe. 

2017-ben lett meghirdetve az Érzelmek birodalma elnevezésű program, amelynek célja volt, hogy 

interaktív beszélgetés keretében, különböző érzelmek mentén a résztvevők megoszthassák adott 

érzelmekhez kapcsolódó tapasztalataikat. Beszélgettek a félelemről, haragról és a csoporton belüli 

konfliktusokról. 

2017-ben lett meghirdetve az Irodalom óra program, melynek célja volt, hogy a csoporttagok 

szépirodalmi műveket ismerhessenek meg, azokat elemezzék, azok kapcsán saját gondolatokat 

tudjanak megfogalmazni, továbbá nyelvi és nyelvtani játékokkal gazdagítsák általános ismereteiket. 

A  program a megvalósítást vállaló szakember tartós betegsége miatt, csak néhány alkalommal 

valósult meg. 

Az Aktív órák a Fókuszban elnevezésű új program  2017.  szeptemberében lett meghirdetve. 

Városnéző sétákat szerveztek többek között a Budai Várba, a Margit szigetre.  A  hűvösebb időjárás 

beköszöntével benti programok valósultak meg a Fókuszban: teázással, kávézással egybekötött 

társasjáték délelőttöket szerveztek.  A  felújított konyha kedvet hozott ahhoz, hogy néhány 

alkalommal közös süteménykészítéssel bővítsék a programot. 

A  kerületet alkotó és meghatározó zöldfelületek tulajdonjoga megoszlik több szereplő között, mint 

például a Fiumei úti Sírkert, a Közszolgálati Egyetem-Orczy part, vagy a Nemzeti Múzeum kertje. 

Az Önkormányzat tulajdonában álló terek alapterülete  117,170 m2  ebből pázsitos  61,694 m2.  Ezen 

túlmenően az egyéb zöldterület  6280 m2  alapterületű.  A  kerület tereit, utcáit meghatározó, az 

önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek: Szabó Ervin tér, Mikszáth Kálmán tér, Vajda Péter 

utcai zöldsáv,  Pollack  Mihály tér,  Gutenberg  tér, Harminckettesek tere, Horváth Mihály tér, „Nap" 

tér, „FiDo" tér, Tbiliszi tér, további kerületi tulajdonú útvonalak menti fasorok. 

Az elmúlt időszakban elkészült nagyarányú közterület rekonstrukciók (Teleki tér, Kálvária tér, FiDo 

tér) mellett az önkormányzat döntött arról, hogy pótolja Józsefváros kiszáradt, elpusztult fáit, cserjéit 

összesen mintegy bruttó  18.600.000 Ft  értékben. Emellett az önkormányzat több közösségi kert 

kezdeményezésnek is teret adott, és támogatta azok létrejöttét, pl. Magdolna  u. 24.,  vagy Tolnai 

Lajos  u. 23.  szám alatt. 
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A 2014-2019.  évre szóló gazdasági program szerint az Önkormányzat kiemelt célja, hogy élhetőbb, 

barátságosabb, zöldebb környezetet alakítson ki a kerület lakosai számára.  A  városias településen 

élők megfelelő komfortérzésének kialakulásában jelentős szerepet játszik a település komplex 

zöldfelületi rendszere.  A  lakók életkörülményeit a biológiailag aktív felületek nagymértékben 

mikroklimatikus hatásukkal befolyásolják, jelentősen enyhítik a nyári forróságot, emellett a szabadidő 

aktív eltöltéséhez megfelelő terepet biztosítanak.  A  minőségi kerületi környezet kialakítása, a 

szabadidő pihenéssel, sportolással való eltöltésének lehetőségeit bővíti. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

Az intézkedés címe, megnevezése Aktivitást megőrző programok, képzések 

szervezése. 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

Aktivitást és a függetlenséget megőrző 

programok-szolgáltatások szervezése, képzések 

igény szerinti bővítése, tekintettel az egyedül 

élők magas számára. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél Az időskori elmagányosodás megakadályozása. 

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Idősügyi Stratégia 

Az intézkedés tartalma Az idősek számára a magány és egyedüllét 

elkerülése érdekében szabadidős programok 

szervezése, képzések. 

Az intézkedés felelőse Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ 

Az intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

résztvevők 

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások  (human,  pénzügyi, technikai) 

intézmény költségvetésében 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága szakmai programba beépítve, pályázati forrás 

esetén a projekt megvalósítás időtartamáig. 

A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ a Nappali Ellátás keretében  5  idős klub 

működtetésével gondoskodik az idősek ellátásáról.  A  klubokban végzett munka célja, hogy a 

különböző szolgáltatások biztosításával az idős ember megőrizhesse, javíthassa életminőségét, 

elkerülje az izolációt és idős kora ellenére normál, kiegyensúlyozott életkörülmények között élhessen. 

A  nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális 

állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő 

közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, 

csoportoknak. Biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 

egyaránt elérhető módon működjön. 

Az időskorúak klubjainak igénybe vétele a kerületi idősek számára térítésmentes  Budapest  Főváros 

VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások térítési díjáról szóló  56/2017.  (XII.20.) önkormányzati rendelete alapján. Ez nagyban 
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hozzájárul ahhoz, hogy időseink anyagi helyzetükre való tekintet nélkül látogathatják az idősek 

klubjait és vehetik igénybe szolgáltatásainkat. 

A  klubok engedélyezett férőhelyszáma:  60  fő. 

A  klubokban különféle szolgáltatást biztosítanak: szabadidős programok szervezése, egészségügyi 

alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének 

segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok 

támogatása, mentális tanácsadás, egyéni és csoportos gyógytorna, fodrász, pedikűr, masszázs, 

sószoba, sport sarok, masszázs sarok. 

Programjaikat és rendezvényeiket úgy állítják össze, hogy figyelembe veszik a tagok véleményét, 

javaslatait. Minden ünnepről, jeles dátumról megemlékeznek és a klubok nagy részében (az idősek 

döntése alapján) a névnapokat is megünneplik. 

Ügyelnek arra, hogy mindenki megtalálhassa képességeinek, érdeklődési körének, egészségi és 

mentális állapotának legmegfelelőbb elfoglaltságot. 

A  hétköznapok hasznos eltöltésére, és kulturális szórakozásra egyaránt lehetőséget biztosítanak  (TV, 

rádió, zenehallgatás, napi- és heti lapok olvasása, házi könyvtár, filmvetítés, internet használat, 

társasjátékok, sakk, kártya stb.). 

A  klubjaikban rendszeresen vannak tematikus foglalkozások, amik a tagok számára tervezhetőbbé 

teszik azt, hogy mikor, milyen foglalkozásban vesznek részt szívesebben. Minden foglalkozásnak 

megvan a saját közönsége. Néhány példa a kínálatból: sütő-főző szakkör, gyöngyfűző szakkör,  teddy 

maci készítés, irodalmi  kör,  versmondó  kör,  színjátszó  kör,  sakk, játékkör, társaskör, olvasókör, kórus 

teszik változatosabbá a hétköznapokat. Lehetőség van kézműves foglalkozásokon való részvételre, 

ahol az érdeklődők fejleszthetik, illetve szinten tarthatják manuális képességeiket és élvezhetik az 

alkotás örömét. Ezeknek a foglalkozásoknak a keretein belül is mindenki talál érdeklődésének 

megfelelő elfoglaltságot: varrás, kötés, horgolás, színezés, ragasztás, gyöngyfűzés, papírhajtogatás, 

kosárfonás,  puzzle  stb. Az eszközöket és ötleteket folyamatosan biztosítják az aktív időtöltéshez. 

A  saját kezdeményezéseket, önszerveződő csoportokat is támogatják, segítik. 

A  tagok közül többen rendszeresen járnak a színházak és kiállító termek, galériák, múzeumok által 

szervezett kedvezményes előadásokra, kiállításokra (pl. 2017-ben: Józsefvárosi Galériába, 

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba, Nem Adom Fel Cafe&Bar-ba, Stefánia Palotába, Turay 

Ida  Színházba látogattak el). 

A  felsoroltakon kívül különböző zenés-táncos,  ill.  műsoros rendezvényt is szerveznek vagy részt 

vesznek rajta (pl. 2017-ben: Cserháti Zsuzsa emlékműsor, Szenes  Ivan  emlékkoncert) 

A  legaktívabb, tagok kedvéért - akik szeretnek kirándulni, sétálni, élvezik a szabadban megvalósuló 

programokat - szerveznek kirándulásokat, közös bográcsozást (2017-ben pl.: Füvészkert, 

Margitsziget, Feneketlen tó, hajókázás a Dunán) 

Egynapos, buszos kirándulásokon 2017-ben Dobogókőn és Tatán  90-90  fő vett részt. 

Nyaralásra is volt lehetőség, 2017-ben  52  fő klubtag pihenhetett a Balaton partján júniusban. 



Látogatási és eseménynapló adatok 2016-ban 

. X  
0 
I; 
x  

Tevékenység I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Össz. 

N
ap

ra
fo

rg
ó

 

Egyéb 119 100 99 98 113 120 120 127 121 109 105 108 1339 

Ügyintézéshez 
segítségnyújtás 

20 21 26 30 21 19 19 25 20 19 15 21 256 

Mentális 
tanácsadás 

21 19 13 15 25 23 25 24 27 18 25 24 259 

Szabadidős 
program 

959 1019 1014 1003 1063 1129 1041 1112 1075 986 997 932 12330 

V
íg

 O
tt

h
o

n 

Egyéb 34 80 79 47 55 56 40 56 46 25 46 18 582 

Ügyintézéshez 
segítségnyújtás 

19 27 36 32 34 30 15 22 28 23 15 15 296 

Mentális 
tanácsadás 

30 66 64 49 63 44 13 27 19 26 20 9 430 

Szabadidős 
program 

983 1023 1046 1078 1081 1119 1048 1135 1077 997 1016 922 12525 

... 
,a, .. 

— 

Egyéb 74 123 114 143 128 145 
147 96 128 80 85 41 1304 

Ügyintézéshez 
segítségnyújtás 

27 37 31 26 40 34 
13 24 16 26 15 8 297 

Mentális 
tanácsadás 

35 18 43 29 38 25 
17 19 17 15 13 11 280 

Szabadidős 
program 

1162 1199 1184 1165 1191 1263 
1171 1312 1276 1218 1237 1260 14638 

C
ik

lá
m

e
n 

Egyéb 131 201 106 81 54 74 107 137 113 121 97 70 1292 

Ügyintézéshez 
segítségnyújtás 

1 14 2 9 0 4 1 6 5 5 22 9 78 

Mentális 
tanácsadás 

22 37 48 48 58 61 54 61 114 43 32 15 593 

Szabadidős 
program 

878 906 852 829 800 799 738 874 884 832 828 823 10043 

R
em

é
n

ys
ug

á
r 

Egyéb 127 176 137 179 117 169 141 129 129 121 120 102 1647 

Ügyintézéshez 
segítségnyújtás 

15 62 17 49 20 34 30 23 31 26 32 32 371 

Mentális 
tanácsadás 

19 31 47 76 47 49 38 33 28 50 61 65 544 

Szabadidős 
program 

1014 1091 1054 1007 982 1057 1028 1133 1086 1020 1015 1004 12491 

Ö
ss

ze
se

n 

Egyéb 485 680 535 548 467 564 555 545 537 456 453 339 6164 

Ügyintézéshez 
segítségnyújtás 

82 161 112 146 115 121 78 100 100 99 99 85 1298 

Mentális 
tanácsadás 

127 171 215 217 231 202 147 164 205 152 151 124 2106 

Szabadidős 
program 

4996 5238 5150 5082 5117 5367 5026 5566 5398 5053 5093 4941 62027 
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Összesített látogatási  es  eseménynapló adatok 2017-ben 

Szolgáltatási elemek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. összesen 

Tanácsadás 
0 120 194 145 171 140 251 209 173 245 218 254 2120 

Készségfejlesztés 
0 1706 5265 4363 5242 5041 5002 5559 4921 5000 5150 4638 52007 

Háztartási vagy háztartást 
pótló segítségnyújtás o 17 16 52 34 19 67 101 87 64 66 75 598 

Étkeztetés 

        

_ 

    

Esetkezelés 0 68 64 62 98 64 108 133 93 170 219 198 1277 

Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 

Gondozás 
0 558 1049 477 563 470 1200 1271 885 765 989 705 8932 

      

Pedagógiai segítségnyújtás
 

       

Gyógypedagógiai 

     

segítségnyújtás  

       

Közösségi fejlesztés o 86 436 329 319 421 266 334 362 580 699 676 4508 

Az intézkedés címe, megnevezése Tanfolyamok, képzések biztosítása 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

Élethosszig tartó tanulás lehetőségének 

biztosítása. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél Az idősek körében az aktív időskor segítése, 

tanulás, fejlődés lehetőségének biztosítása igény 

szerint. 

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Idősügyi Stratégia, Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepció 

Az intézkedés tartalma Tanfolyamok, képzések szervezése, tájékoztatás 

a tanulási lehetőségekrő l 

Az intézkedés felelőse Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ 

Az intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

résztvevők 

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások  (human,  pénzügyi, technikai) 

intézmény költségvetésében 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága pályázat esetén a projekt fenntartásáig, szakmai 

programba beépítve 

A  Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt. az idősek körében az aktív időskor segítése, tanulás, 

fejlődés lehetőségének biztosítása érdekében 2016-ban indította  el a  Webre,  Nagyi! programját, 

C pOE 
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mely elsősorban az idősebb korosztály számára biztosított alapfokú számítástechnikai képzést az 

elmúlt időszakban.  A  képzés célja az alapfokú számítástechnikai ismeretek átadása, mely ismereteket 

alkalmazva  a  hallgatók felzárkózhattak és lépést tarthattak  a 21.  századdal. Nem egy esetben az 

idősek számára igénybe vehető szolgáltatások kerültek áttekintésre,  mint  például az Erzsébet 

Program.  Megtanulhatták, hogy miképpen kell olyan digitális eszközöket használni,  mint a 

fénymásoló, hogyan kell szkennelni, milyen formátumban került mentésre  a  szkennelt állományt.  A 

képzés időtartama alapvetően  60-90  óra, hetente három alkalommal, alkalmanként összesen  90  perc 

időtartamban.  A  képzésen csoportonként  12-19  fő vett részt.  A  hallgatók számára  a  képzések végén 

lehetőség  volt  vizsgát tenni, mely vizsgát  a  szabályoknak megfelelően, vizsgabizottság előtt lehetett 

letenni. Eredményes vizsga esetén oklevelet szereztek.  A  Webre,  Nagyi! csoport hallgatói sikeresen 

végezték  el a  képzést. 

2017-ben  a  Webre,  Nagyi! Csoporton  a  hallgatók  a  képzés ideje alatt megismerhették  a  számítógép 

felépítését,  mind  elméleti,  mind  pedig gyakorlati szinten. Megismerkedhettek  a  különböző operációs 

rendszerekkel, elsősorban  a Microsoft Windows  rendszerekkel, illetve további ismereteket 

szerezhettek az állományokat illetően,  a  levelező rendszerek,  mint online  rendszerek, ingyenes és 

fizetős szolgáltatások, levelező kliensek, levelező szerverek, honlapok, azok felépítése, az ott használt 

állományok, azok kezelése, illetve  a  böngészés és számos olyan közösségi oldalak kezelését  is 

elsajátíthatták,  mint a  Facebook.  A program  heti három alkalommal, hétfő, szerda, illetve pénteki 

napokon  900-1500  óra között valósult meg, havi  72  óra időtartamban, átlagosan  10-12  fő 

részvételével. 

A  képzésre jelentkező hallgatók többsége  a  tanfolyamot sikeresen elvégezte. Korukra való tekintettel 

értelemszerűen  a  munkaerő-piacon már nem kívántak megjelenni, így az olyan alkalmazások,  mint 

bemutató készítő, kiadványszerkesztő, stb. csak érintve lettek, pár gyakorlatot követően nagyobb 

hangsúlyt nem kaptak.  A  képzés tematikája  is  úgy lett kialakítva, hogy az idősebb korosztályt 

elsősorban felzárkóztassa és megismertesse  a  számítástechnika világával, azok előnyeivel és 

hátrányaival, s megtanítsa  a  hallgatókat hatékonyan használni az adott lehetőségeket. 

A  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által az alábbi tanfolyamokat, képzési 

lehetőségeket kínálták a klubtagok részére 2016-ban és 2017-ben: 

• Társastánc oktatás: heti  1x2  óra .  A  társastánccsoport benevezett a gyulai Országos Szenior 

Táncversenyre, ahol harmadik helyezést ért el 

• Angol nyelvtanfolyam: kéthetente, önkéntes részvételével 

• Magyar  Természettudományi Múzeum: havi egy alkalommal — Teadélután előadássorozat 

• Bűnmegelőzési előadások: a kerületi rendőrség előadás sorozata 

• Közlekedésbiztonsági előadások: a kerületi rendőrség előadás sorozata 

• Háztartásgazdálkodási klub  3-3  alkalmas klubfoglalkozás; a JSZSZGYK Család és Gyermekjóléti 

Szolgálat egységének munkatársai által tartott, klub formában szervezett képzés 

2016 Összes  al  kalom Összesített 

résztvevők 
Résztvevők 

nevesítve (fő) 

Társastánc oktatás 48 336 7 

Angol nyelvtanfolyam 48 288 6 

Magyar  Természettudományi Múzeum 7 36 16 
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Bűnmegelőzési előadások 6 135 135 

Közlekedésbiztonsági előadások 5 102 102 

Háztartásgazdálkodási klub 0 0 0 

2017 

_ 

Összes alkalom Összesített 

résztvevők 

Résztvevők 

nevesítve (fő) 

Társastánc oktatás 48 336 7 

Angol nyelvtanfolyam 4 12 3 

Magyar  Természettudományi Múzeum 8 39 19 

Bűnmegelőzési előadások 7 150 150 

Közlekedésbiztonsági előadások 6 102 102 

Háztartásgazdálkodási klub 6 87 52 

Az intézkedés címe, megnevezése Önkormányzati támogatási rendszer áttekintése, 

igény szerinti szolgáltatások kialakítása. 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

Időskorúak körében alacsony a szociális 

támogatást igénybe vevők száma. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél A szociálisan rászoruló időskorúak magasabb 

számban történő támogatása. 

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Idősügyi Stratégia 

Az intézkedés tartalma Önkormányzati segélyezési rendszer áttekintése, 

igény szerinti szolgáltatások kialakítása. 

Az intézkedés felelőse Családtámogatási Iroda 

Az intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Támogatásban részesülők száma. 

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) 

Költségvetésben 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága önkormányzati döntés 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi 

szabályairól szóló  10/2015. (111.01.)  önkormányzati rendelete szabályozza a települési- és rendkívüli 

települési támogatásokat annak érdekében, hogy segítse a kerületben élő nehéz sorsú lakosokat.  A 

települési támogatás  2015.  évi meghatározása során elsődleges szempont volt az igazságosabb, 

átláthatóbb támogatási rendszer kialakítása, melynek során az Önkormányzat a szociálisan rászorult 

időseket, betegeket, az önhibájukon kívül keresőképtelen/szolgáltatónál tartozást felhalmozókat, a 

rendkívüli élethelyzetekben lévőket (elemi kár, haláleset, bűncselekmény áldozata) támogatja 

elsődlegesen. 



2015.  március  1.  napjától a közgyógyellátás méltányossági jogcímen történő megállapítása hatályon 

kívül helyezésre került. Az alanyi és normatív közgyógyellátás rendszere továbbra is megmaradt, 

változatlanul a kormányhivatal hatáskörében. 

Amennyiben települési támogatásként a gyógyszerkiadást nem támogatná az Önkormányzat, abban 

az esetben közel  500  olyan rászoruló kerülne ki a szociális ellátó rendszerből, akiknek havi 

gyógyszerkiadása jelentős mértékben megnehezíti a létfenntartáshoz szükséges kiadások fizetését. 

Gyógyszertámogatás  2016.  január  1.  napjától  2016.  december  31.  napjáig összesen  290  alkalommal 

került kifizetésre  65  év feletti lakosok  (11 343  fő) részére, ami  5.220.000 Ft  támogatást jelent,  107  fő 

(0,9%)  részére. 

Gyógyszertámogatás  2017.  január  1.  napjától  2017.  december  31.  napjáig összesen  191  alkalommal 

került kifizetésre  65  év feletti lakosok  (11 382  fő) részére, ami  3.438.000 Ft  támogatást jelent,  69  fő 

(0,6%)  részére. 

Hátralékkezelési támogatás iránti kérelmet nyújthat be az a józsefvárosi lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező személy, akinek a hátraléka legfeljebb ötszázezer forint, valamint a fennálló 

tartozása legalább kéthavi, legfeljebb huszonnégy havi (kivételt képez ez alól,  ha  az ügyfél a kérelem 

benyújtásakor a hátralékkal érintett szolgáltatóval megkötött, érvényes részletfizetési szerződéssel 

rendelkezik és az abban foglaltakat szerződésszerűen teljesíti). 

Hátralékkezelési támogatás  2016.  január  1.  napjától  2016.  december  31.  napjáig összesen  88 

alkalommal került kifizetésre  65  év feletti lakosok részére, ami  4.730.681 Ft  támogatást jelent,  46  fő 

(0,4%)  részére. 

Hátralékkezelési támogatás  2017.  január  1.  napjától  2017.  december  31.  napjáig összesen  59 

alkalommal került kifizetésre  65  év feletti lakosok részére, ami  2.918058 Ft  támogatást jelent,  29  fő 

(0,2%)  részére. 

Hátralékkiegyenlítő támogatás az önkormányzati bérlakásokban élő, a lakbér-, lakáshasználati és 

kapcsolódó különszolgáltatási díjat felhalmozó, részletfizetési megállapodásban foglaltakat 

maradéktalanul teljesítő, az együttműködést és fizetési készséget bizonyító bérlők vagy jogcímnélküli 

lakáshasználók támogatását szolgálja. 

2016.  január  1.  napjától  2016.  december  31.  napjáig összesen  6.154.000 Ft  került kifizetésre  65  év 

felettiek részére, ebből étkezési Erzsébet-utalványra  4.255.000 Ft,  melyet  218  alkalommal,  133  fő 

(1,1%)  részére biztosítottunk, illetve lakhatásra  1.899.000 Ft,  melyet  100  alkalommal,  66  fő  (0,5%) 

vett igénybe. 

2017.  január  1.  napjától  2017.  december  31.  napjáig összesen  6.175.000 Ft  került kifizetésre  65  év 

felettiek részére, ebből étkezési Erzsébet-utalványra  4.637.000 Ft,  melyet  222  alkalommal,  130  fő 

(1,1%)  részére biztosítottunk, illetve lakhatásra  1.538.000 Ft,  melyet  80  alkalommal,  49  fő  (0,4%)  vett 

igénybe. 

A  fűtési díj kompenzációban részesülhet az a család vagy személy, akinek az egy főre jutó havi nettó 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  400  %-át, és aki 

igazolja, hogy az adott lakóházban és az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásban bérlőként lakik. 

Fűtési támogatásra  2016.  január  1.  napjától  2016.  december  31.  napjáig összesen  23  alkalommal 

került kifizetésre  65  év feletti lakosok részére, ami  195.000 Ft  támogatást jelent,  21  fő  (0,1%)  részére. 

Fűtési támogatásra  2017.  január  1.  napjától  2017.  december  31.  napjáig összesen  46  alkalommal 

került kifizetésre  65  év feletti lakosok részére, ami  138.000 Ft  támogatást jelent,  35  fő  (0,3%)  részére. 
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A  temetési költségekre hivatkozással benyújtott rendkívüli települési támogatás azon személy részére 

állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetésérő l annak ellenére gondoskodott, hogy arra 

nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan,  de  a temetési költségek viselése a 

saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 

Temetési támogatás  2016.  január  1.  napjától  2016.  december  31.  napjáig  13  fő  (0,1%)  részére került 

kifizetésre  65  év feletti lakosok részére, ami  540.000.-Ft  támogatást jelent. 

Temetési támogatás  2017.  január  1.  napjától  2017.  december  31.  napjáig  12  fő  (0,1%)  részére került 

kifizetésre  65  év feletti lakosok részére, ami  360.000.- Ft  támogatást jelent. 

Megállapítható, hogy települési és rendkívüli települési támogatásban 2016-ban összesen  386  fő  65 

év feletti lakos részesült, mely a kerületben élő  65  év feletti lakosok  3,4  %-a; 2017-ben összesen  324 

fő  65  év feletti lakos részesült, mely a kerületben élő  65  év feletti lakosok  2,8  %-a. 

V. A  fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

Az intézkedés címe, megnevezése Pályázati lehetőségek felkutatása 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

A kerület intézményei és közútjai 

akadálymentesítésének folyamatos 

megvalósítása. 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél Akadálymentes közlekedési és közszolgáltatások 

elérésének biztosítása. 

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

 

Az intézkedés tartalma Folyamatos akadálymentesítés, a pályázati 

lehetőségek felkutatása 

Az intézkedés felelőse RÉV8 Zrt. 

Az intézkedés megvalósításának határideje 2018.06.30. 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

beszámolók 

Az intézkedés megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, technikai) 

nincs költségvetési vonzata 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága nem releváns 

Az akadálymentes közlekedési és közszolgáltatások elérésének biztosítása nagymértékben segíti a 

fogyatékkal élők esélyegyenlőségét. Józsefváros Önkormányzata lehetőségeihez mérten igyekszik 

megvalósítani az akadálymentes közlekedést és közszolgáltatások elérését. 

Akadálymentes középületek: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ, Józsefvárosi 

Polgármesteri Hivatal, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Dobozi utca  23. 

szám alatti telephelye, FiDo, Időskorúak Átmeneti Otthona (Kerepesi út  29/a ) „A"  épület. Részben 

akadálymentes a Család és Gyermekjóléti Szolgálat (Népszínház utca  22.)  főépülete és a kis épülete, 

Család-és Gyermekjóléti Központ _ Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok és Gazdasági 

Szervezet (Kőris  u. 35.),  Szerdahelyi  u. 13.  szám alatti telephely, Idősek Átmeneti Otthona  „B"  épület, 

Lélek-Ház (Koszorú utca  4-6.),  CSKSZ (Szerdahelyi  u. 5.)  és az  ENO  (Kisstáció  u. 11.),  a Napraforgó 
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Egyesített Óvoda  TÁ-TI-KA,  Gyerek-Virág és Pitypang Tagóvodája, Lakatos Menyhért Általános Iskola, 

Gimnázium, Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola, 

valamint  a  Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola.  A  józsefvárosi 

Egyesített Bölcsődék telephelyei közül akadálymentesített:  a Mini-Manó Bölcsőde, Babóca Bölcsőde, 

Játékvár Bölcsőde, Tücsök-lak Bölcsőde  es a  Központi Szervezeti Egység és  a  Biztos Kezdet Gyerekház. 

A  Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. épületei akadálymentesek, kivétel a Zászlógyűjtemény 

(József krt.  68.)  épülete. 

A  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  99/2017.  (IV.13.) számú határozatában döntött 

arról, hogy támogatja a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének elősegítése érdekében 

a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat által szervezett rendezvények előkészítésekor és 

lebonyolításakor a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítását. Józsefváros 

Közösségeiért Nonprofit Zrt. feladata, hogy az Önkormányzat által szervezett rendezvények esetében 

az  1000  fő alatti tervezett látogatói létszám esetében alakítsa ki az előzetes regisztrációs rendszert az 

akadálymentesítési igény felmérése érdekében és a regisztrált látogatók részére igény esetén 

biztosítson segítőt, mentort, technikai eszközt. Az  1000  főt meghaladó tervezett látogatói létszámú 

rendezvények esetében előzetes regisztrációtól függetlenül a rendezvény előkészítése, a helyszín 

berendezése, a tömegközlekedési útvonalak kijelölése során a helyi vagy országos fogyatékosságügyi 

érdekképviseleti szervezetekkel folytasson egyeztetést. 

Minden Európai Uniós pályázatnál már kötelező elem az akadálymentesség biztosítása. Ez vonatkozik 

az utak, terek és lakások felújítására is. 

A  Tér-Köz pályázatok megvalósítása során útfelújítások is vannak (Szentkirályi, Bródy Sándor, Rökk 

Szilárd, Déri Miksa utca), melyeknél fő szempont az akadálymentesítés.  A  Klímastratégiai pályázat 

(mely jelenleg beadásra került,  de  nem lett elbírálva) — elsősorban rendezvények szervezését, 

lakossági felvilágosító kampányokat  es  klímastratégia megalkotását takarja -  de  természetesen a 

pályázatban az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat, feltételeket ebben az esetben is 

érvényesíteni kell. 

Az elmúlt években Józsefváros nagyobb közterei, terei, játszóterei megújultak, átépítésre kerültek, 

helyszínt adva ezzel számos családbarát rendezvény lebonyolítására. Ezen rendezvények 

lebonyolításánál fő szempont az akadálymentesített megközelíthetőség. 

Az önkormányzati finanszírozású építési beruházásoknál, közterületi fejlesztéseknél, útépítéseknél és 

a járdaszakaszok felújításánál kiemelt figyelmet kap az akadálymentesített környezet kialakításának 

elsődleges elve, ezzel is elősegítve a fogyatékkal élők zavartalan közlekedését  es  életszínvonal 

javulását. 2016-ban kivitelezésre került a Népszínház  u.  — Teleki László téri csomópont kialakítása, 

Vay Ádám utca útfelújítása. 2017-es projektek: Bókay  u.  —Üllői út-Práter  u.  szakasz útfelújítás, 

Százados-Ciprus  es Sport u.  szakasz útfelújítás, Corvin sétány III. ütem közterület fejlesztés. 2018-as 

projektek: Tömő  u.-Szigony u.-Balassa szakasz útfelújítás, Tömő  u.  —Balassa  u.  Illés  u.  szakasz 

útfelújítás, Bláthy  O. u.  — Golgota  u.  —Vajda  P. u.  szakasz útfelújítás, Golgota  u.  Delej  u.  Bláthy  O. 

szakasz útfelújítás, Salgótarjáni út MÁV telep zsákutca útépítés (szilárd burkolattal) és Asztalos 

Sándor  u.,  Kerepesi út — Salgótarjáni  u.  szakasz felújítás, burkolat megerősítés. 
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Az intézkedés címe, megnevezése Védett munkahelyek teremtése, helyi 

munkáltatók számára kedvezmények biztosítása. 

A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt 

esélyegyenlőségi probléma megnevezése 

Védett munkahelyek teremtése, helyi 

vállalkozások számára kedvezmények biztosítása 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél A  megváltozott munkaképességű munkavállalók 

munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének 

segítése, fogyatékosbarát munkahelyek 

támogatása. 

A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 
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Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága pályázat esetén a projekt fenntartásáig 

A  megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piacon történő elhelyezkedését segítette 

Kesztyűgyár Közösségi Ház által  2016.  november 17-én megrendezett  Mini  állásbörze a kerületi 

Munkaügyi Központ részvételével.  A  programon  9  munkáltató kínálta állásait. Részt vett a programon 

egy megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő szervezet is, amely nagy lehetőség volt 

az erre rászoruló munkanélkülieknek. 

Budapest  Főváros VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a  161/2016.  (VIII.25.) 

Kt.  határozatában döntött arról, hogy  „A  leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten" című, VEKOP-6.2.1-15 

kódszámú pályázati felhívásra a Józsefvárosi Önkormányzat Támogatási kérelmet nyújt be, 

„Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed szociális városrehabilitációs program" című, a Dankó 

utca — Magdolna utca — Dobozi utca — Baross utca — Kálvária tér— Diószegi utca — Dugonics utca — Illés 

utca — Kálvária tér által határolt területre eső  7  tömb  (141., 142., 144., 145., 260., 261., 262.  tömbök) 

területre fókuszáló projekt finanszírozása érdekében.  A  pályázat megvalósítása  2019-2021.  évre szól. 

A  pályázat tartalmi elemei között foglalkoztatási és gazdasági programok is szerepelnek, melynek 

része a munkaerőpiaci (re)integráló, képzési programok, helyi gazdaságfejlesztés és 

munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére.  A  projekt megvalósításában 

konzorciumi partnerként bevonja a Moravcsik Alapítványt, mely megvalósítja a munkahelyteremtést 

a megváltozott munkaképességűek részére.  A  pszichiátriai betegekkel foglalkozó VIII. kerületben 

működő Moravcsik Alapítvánnyal az Önkormányzatnak évek óta ellátási szerződése van a pszichiátriai 

betegek nappali ellátása érdekében. Az Alapítvány évek óta foglalkoztat megváltozott 

munkaképességű dolgozókat, többek között a Kálvária  u. 19.  szám alatti ingatlanban, mely a pályázat 

tervezett akcióterületén található. 



A  megváltozott munkaképességűek egyedi foglalkoztatási problémáinak megoldása csak speciális 

programokkal biztosítható. Mivel elhelyezkedésük a nyílt munkaerőpiacon csak megfelelő előkészítés 

után lehetséges, ezért számukra olyan munkahely(ek)et szükséges létrehozni, mely alkalmazkodni 

képes foglalkoztatásuk speciális szükségleteihez, ahol védett környezetben készülhetnek fel a nyílt 

munkaerőpiaci elhelyezkedéshez szükséges készségek, képességek elsajátításához. 

A  munkahelyteremtő program keretében a Moravcsik Alapítvány két program megvalósítását tervezi. 

A  Kálvária tér  19.  szám alatt működő, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató védett 

munkahely bővítésével további  5  fő foglalkoztatása válik lehetségessé.  A  könyvkötészettel foglalkozó 

munkahely pincehelységének minimális felújításával egy újabb nyomdai gép helyezhető el itt, ami 

által lehetővé válik komolyabb nyomdai munkák (pl. szakdolgozatok kötése) elvégzése is. Így nem 

csak több ember foglalkoztatása válik lehetségessé,  de  egyben a „helyi piac"-ot is jobban ki tudják 

szolgálni, tekintettel a környéken már meglévő és éppen épülő egyetemekre, amivel a munkahely 

hosszú távú fenntarthatósága is biztosíthatóvá válik.  A  felújítás és a nyomdai gép megvásárlása a 

pályázati forrásból megvalósítható. 

A  program keretében az akcióterületen lévő nagyszámú üres üzlethelyiségek egyikében bolt és 

kávézó indulhat kettős céllal. Egyrészt a boltban dolgozók maguk is megváltozott munkaképességű 

személyek, így a bolt új védett munkahelyeket hoz létre, összesen  4  fő számára. Másrészt a bolt 

árucikkei azok a termékek lesznek, melyeket a helyi szociális foglalkoztatókban/védett 

munkahelyeken maguk a megváltozott munkaképességűek állítottak elő.  A  Moravcsik Alapítvány a 

vállalja a bolt üzemeltetését.  A  kerületben található  Art Brut  Galériában már üzemeltetnek hasonló 

boltot, így az ehhez szükséges szakmai tapasztalattal rendelkeznek, a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók fizetése egyéb támogatásokból hosszú távon biztosított. 

2016  januárjában megnyitott a fogyatékkal élők által működtetett Nem Adom Fel Cafe&Bar a 

Magdolna utcában.  A  Nem Adom Fel Alapítvány által működtetett Nem Adom Fel Kávézó és Étterem 

Budapest  első fogyatékossággal élő emberek által alapított kávézója, ahol maguk a fogyatékossággal 

élő és megváltozott munkaképességű emberek készítik és szolgálják fel az ételeket és az italokat, 

illetve közreműködnek a programok szervezésében és lebonyolításában. 

A  kávézó két szervezet közös együttműködésével jött létre. Az egyik, a Nem Adjuk Fel Szociális 

Szövetkezet, amely a vendéglátó tevékenységet biztosítja, a másik pedig a Nem Adom Fel Alapítvány, 

amely a tulajdonában lévő ingatlannal a közösségi tér, a közösségi programok szervezésével, illetve a 

fogyatékkal élő emberek foglalkoztatásával kapcsolatos szakmai háttérrel vesz részt a 

megvalósításban. 

A  kávézóban dolgozó csapat sok színes és sokoldalú egyéniségekből áll, akikre egytől egyig jellemző a 

„nemadomfel" lelkület, azaz, hogy lehet bárki bármilyen élethelyzetben, mindenkiben megvan az a 

lelkierő, az a képesség, amely által a legtöbbet tudják kihozni magukból, és a társadalom aktív 

tagjaivá válnak. 

A  kávézó mindamellett, hogy egy alternatív foglalkoztatási lehetőség megváltozott 

munkaképességűek számára, olyan integrált közösségi tér és kulturális programok befogadó 

helyszíne is egyben, amely lehetőséget teremt mindenkinek az egymás iránti elfogadáson és 

felelősségen alapuló emberi kapcsolatok kialakítására, ápolására. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016-ban két 

alkalommal támogatta a Nem Adom Fel Alapítvány programját. 2017-ben a Képviselő-testület a 

Híresek és józsefvárosiak című programját támogatta az Alapítványnak, melynek során kávéházi 

beszélgetést folytattak a Nem Adom Fel Cafe&Bar-ban. 
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