
1. számú szegregátum „József utca — Mátyás tér — Dankó utca — Magdolna utca — 
Koszorú utca — Tavaszmező utca — Lovassy László utca által lehatárolt két tömb. 
Szegregációs indexe 2011-ben  25,0%  volt.  A  területen 2011-ben  1591  fő lakott.  A 
területen ugyan valamivel magasabb a  0-14  évesek, és alacsonyabb a  60  év felettiek 
aránya, mint a kerület egészében, az eltérés azonban nem jelentős, mindkét csoport 
esetében három százalékpont körüli.  A  szegregátumban található  660  lakás több, mint 
fele,  55,2%-a  egyszobás,  22,1%-a  alacsony komfortfokozatú — mindkét érték 
jelentősen magasabb a kerület átlagánál. Igen magas,  35,2%  a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkező aktív korúak aránya, ami Józsefváros egészében 
közel harmadekkora csak. Ezzel összhangban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
aránya  11,2%,  a VIII. kerületi átlag harmada.  A  két tömb aktív korú népességének 
több, mint fele,  58,6%-a  nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel — ez, 
akárcsak a szegregációs mutató 25,0%-os értéke, a kerület három szegregátuma 
közül a legkedvezőtlenebb érték.  A  szegregátumot alkotó két tömb érdemben eltérő 
karakterű, egymással igen rövid szakaszon határos. 

Jelenlegi állapot 2011-től kezdődően került sor a Magdolna Negyed Program  Ill. 
ütemére, amely ugyan várhatóan nem eredményezett fundamentális változásokat a 
népszámlálásban rögzített társadalmi helyzethez képest, mindazonáltal számos 
elemével járult hozzá ahhoz, hogy javuljon a terület megítélése, oldódjanak a 
népesség szegregációs tendenciái.  A  továbbfolytatódó képzési, oktatási, szociális 
programokon felül  16  épület megújítására, a Teleki László és a Kálvária tér 
rehabilitácójára, valamint a Magdolna utca kockaköves, keleti szakaszának 
burkolatcseréjére is sor került időközben. 

Az Orczy negyedben az elmúlt évtizedben következett be radikális változása 
népességben, az általános csökkenés helyett növekedést jelez a statisztika, ami 
egybevág a  15%  feletti lakásszám-növekedéssel. Ennek ellenére még nagy az 
alacsony komfortfokozatú lakások aránya, a még meglévő, jelentős számú lakással 
rendelkező korszerűtlen épületek miatt. Részben ez, részben pedig az elmúlt évtized 
garzonlakás-építési trendje is növelte az egyszobás lakások arányát, ami 2011-ben 
50%  volt. Jelentős az önkormányzati tulajdonú lakások aránya a területen, jellemzően 
a rosszabb állapotú ingatlanokban.  A  munkanélküliségi arány magas. Szegregáció 
szempontjából igen hátrányos helyzetű a terület, jelentős a szegregált vagy azzal 
fenyegetett tömbök száma, melyek párhuzamosan léteznek együtt a már említett, 
újabb építésű társasházakkal."  (ITS  Helyzetfeltáró,  186-187.  oldal) 

2. számú szegregátum  „A  Kőris utca — Diószegi Sámuel utca — Dugonics utca — 
Kálvária utca által határolt tömb a kerületet kelet-nyugati irányban kettéválasztó 
Baross utcától délre, az Orczy negyedben található, amely a kerület második 
legrosszabb szociális helyzetű negyede, területén azonban — szemben a legrosszabb 
helyzetű Magdolna negyeddel — mindeddig nem került sor semmilyen komplex 
beavatkozásra.  A  tömb lakónépessége a 2011-es népszámlálás adatai szerint  728  fő 
volt, korösszetételében feltűnő a fiatalok jelentős felül-, és az idősek szintén jelentős 
alulreprezentációja: a  14  éven aluliak aránya magasabb, mint a  60  év felettieké  (15,4, 
illetve  13,3%). A  szegregátum képzettségi adatai is kedvezőtlenebbek az 
összjózsefvárosi adatoknál, a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező 
aktív korúak aránya több, mint kétszer magasabb, míg a diplomások aránya nem 
sokkal magasabb, mint a VIII. kerületi érték fele  (29,9,  illetve  16,7%). A  rendszeres 
munkajövedelemmel nem rendelkező aktívak aránya tíz százalékponttal magasabb, 
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mint összesen a kerületben  (47,8,  illetve  37,5%). 
A  szükséges közszolgáltatáskhoz való hozzáférés biztosított az akcióterületen. 

3.9 A  tulajdonviszonyok értékelése, az érintett épületállomány állapotának 

értékelése 

Funkció 
Tevékenység 
gazdájának 
megnevezése 

Tevékenység 
Tevékenység 
tervezett 
helyszíne 

HRSZ 

Lakhatás 
sal .. 

g összefu 
gő 
tevékeny 
ségek 

Budapest 
Főváros VIII. 
kerület 
Józsefváros 
Önkormányzata 

Üzemeltetési 
költségcsökkentés Dankó  u. 30. 35472 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Dankó  u. 34. 35474 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Dankó  u. 40. 35477 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, komplex 
felújítás, zöldudvar 

Diószegi S.  u. 
7. 35897 

Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Illés  u. 20. 36096 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Kálvária  u. 8. 35888 

Üzemeltetési 
költségcsökkentés Kálvária  u. 10. 35889 
tpületbontás Kálvária  u. 18. 36066 

Épületbontás Kálvária  u. 20. 36065 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, komplex 
felújítás, zöldudvar Kőris  u. 4/A. 35874 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Kőris  u. 10. 35892 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Lujza  u. 15. 35443 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés 

Társasházi 
lakások 

Külön 
táblázatban 

3.10 A  tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata 

A  projekt megvalósítása során kiemelt figyelemmel volt kezelve, és célként is 
megfogalmazódott, hogy erősödjön a tulajdonosi, együttműködési szándék.  A  projekt 
cselekvésre ösztönözte az akcióterületi szereplőket. 
Számos funkció képviselője (Önkormányzat, szociális 

szolgáltatók) tervez kisebb-nagyobb olyan fejlesztéseket, ami közvetlenül, vagy 
közvetve a projekthez kapcsolódik, annak céljait erősíti. 
A  JSzSzGTyK és JKN is folyamatosan bevonja a lakosságot.  A  project kezdetén a 
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lakossági tájékoztatás megtörtént, mind írásban, mind szóban az akcióterületen, így a 
krízistömben is.  2018. őszén volt egy nyitórendezvény, ahol a lakosság minden 
szempontból bevonásra és tájékoztatásra került. 
Az együttműködési megállapodás keretében közintézmény is bevonásra került, így a 
Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium. 

Lakófunkció: teljes körű és energetikai korszerűsítések, 
komfortosítások, bontások 
Közösségi/közterület funkció: Kálvária tér megújítása 
Szoft / szociális funkció: az Önkormányzat, szociális-
egészségügyi szolgáltatók, civil szervezetek közösségi, 
családsegítő, felzárkóztató (képzési, foglalkoztatási) stb. 
programjai, partnerek: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ, Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt., Moravcsik Alapítvány, BRFK VIII. kerületi 
Rendőrkapitányság, Józsefvárosi Közbiztonsági 
Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület. 

3.11  Piaci igények, lehetőségek felmérése 

Lásd Projekt-Előkészítő Tanulmányban. 

4. AZ  AKCIÓTERÜLET BEAVATKOZÁSAINAK BEMUTATÁSA 

Lásd Projekt-Előkészítő Tanulmányban. 

4.1  Az akcióterület beavatkozásai 

Lásd Projekt-Előkészítő Tanulmányban. 
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4.2  Beavatkozás típusok 

Funkció 
Tevékenység 
gazdájának 
megnevezése 

Tevékenység 
Tevékenység 
tervezett 
helyszíne 

HRSZ 

Lakhatás 
sal 
összefüg 
gő 
tevékeny 
ségek 

Budapest  Főváros 
VIII. kerület 
Józsefváros 
Önkormányzat 

Üzemeltetési 
költségcsökkentés Dankó  u. 30. 35472 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Dankó  u. 34. 35474 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Dankó  u. 40. 35477 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, komplex 
felújítás, zöldudvar 

Diószegi S.  u. 
7. 35897 

Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Illés  u. 20. 36096 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Kálvária  u. 8. 35888 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés Kálvária  u. 10. 35889 
Épületbontás Kálvária  u. 18. 36066 
Épületbontás Kálvária  u. 20. 36065 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, komplex 
felújítás, zöldudvar Kőris  u. 4/A. 35874 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Kőris  u. 10. 35892 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés, zöldudvar Lujza  u. 15. 35443 
Üzemeltetési 
költségcsökkentés 

Társasházi 
lakások 

Külön 
táblázatban 
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4.3 A  településrehabilitációs célú pályázat tartalma 

Tevékenység neve LP1 / Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása 

Tevékenység 
megnevezése 

gazdájának Önkormányzat / JGK Zrt 

Tevékenység 
helyszíne 

tervezett Budapest,  VIII. kerület Diószegi  u. 7.  hrsz.:  35897, (23  lakásos 100%-os 
önkormányzati tulajdonú épület)  Budapest,  VIII. kerület Kőris  u. 4/A.  hrsz.: 
35874 (26  lakásos 100%-os önkormányzati tulajdonú épület) 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Önkormányzati tulajdonban lévő önkormányzati épületekben történő felújítási, 
energiahatékonysággal egybekötött tevékenységek az alábbiak: 

- homlokzati nyílászárók fokozott légzárásúra történő cseréje 
- tetőhéjazat felújítás 
- függőfolyosó felújítása 
- külső-belső homlokzat felújítása 
- víz- és szennyvízelvezetés csere 
- tűzfal és zárófödém szigetelése 
- elektromos hálózat felújítása 
- lépcsőház felújítása 
- zöldudvar kialakítása 
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Tevékenység szakmai leírása A  századfordulón épült két 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületet a 
kerületi átlagnál rosszabb műszaki állapot jellemzi.  A  külső-belső homlokzat 
romos állapotú, helyenként tégláig lehullott a vakolat, a nyílászárók legtöbb 
helyen az épület építésével egyidősek, melyeket változó minőség jellemez — a 
felületi bevonat kiterjedt megszűnése a faanyag roncsolódásához vezetett, 
ezért a hő technikai teljesítménye a jelenlegi energetikai követelményeknek 
nem felel meg. Az épület függőfolyosóit a Kőris  u. 4/A-ban  dúcszerkezet tartja, 
a Diószegi  u. 7.  sz. alatti épületben pedig a kőlemezek töredezettsége miatt 
rövidtávon szükségszerűvé vált a felújítása, hogy statikai szempontból 
elkerülhető legyen az aládúcolás elvégzése. Az épületek lépcsőházai teljes 
felújítást igényelnek, csak úgy, mint az elavult elektromos hálózat, amely már 
nem felel meg a jelenlegi szabványoknak.  A  két épület belső udvara jelenleg 

 

100%-ban betonozott felület. 

 

A  két épület lakásállománya rendelkezik üres lakásokkal, amelyek között 
félkomfortos és komfortnélküli lakások is megtalálhatóak. Az épület felújítás 
során azon lakások esetében, ahol az összevonás valamint komfortosítás 
lehetőséget biztosít, a korszerűsítésre ott a minőségi lakásállomány javítása 
érdekében ezen feladatok elvégzésre kerülnek. 

 

Jelenleg a két épületben lévő lakások jelentős része lakott, azonban a felújítás 
idején az épületet a lakóközösségnek nem kell elhagynia, hiszen a felújítások 
elvégzése nem gátolja a lakófunkció folyamatosságát. 

 

A  fentnevezett felújítások mellett a két épületben a kacsoldó LP4 program 
szerint zöldudvar is megújításra kerül  60+10 m2-en. 

Tevékenység iránti igény Az épület közös tulajdonú részein lévő felújítási munkálatok, az üres lakások 
bemutatása, indokoltsága korszerűsítései műszakilag indokoltak, tulajdonosi felhatalmazással az 

épületben lakók támogatásával. 
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A  feladatokat részletesen a műszaki telvdokumentáció tartalmazza. 

Megvalósítás 
kezdete 

tervezett 2019.08.01. 

Megvalósítás tervezett vége 2020.12.31. 

Kapcsolódás 
tevékenységekhez 

egyéb LP3 / LP4/ LP5 

Tevékenység neve 

 

, . 
LP2 / Műszakilag szükséges épületek bontása ' 

_., ,,..e.,,, --.Jr.:-.. • 
Tevékenység 
megnevezése 

gazdájának Józsefvárosi Önkormányzat / JGK Zrt, JSZSZGYK, 

Tevékenység 
helyszíne 

tervezett Budapest,  VIII. kerület Kálvária  u. 18.  hrsz.:  36066, (23  lakásos 100%-os 
önkormányzati tulajdonú épület)  Budapest,  VIII. kerület Kálvária  u. 20.  hrsz.: 
36065 (26  lakásos 100%-os önkormányzati tulajdonú épület)  Budapest  VIII. 
kerület Illés  u. 20.  hrsz.:  36096 'B'  és 'C' szárnya (100%-os önkormányzati 
tulajdonú épületrész) 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Illeszkedik: Önkormányzati tulajdonában álló lakóépületek, lakások és 
melléképületek megszüntetése: 

- bontás (lakófunkció teljes megszüntetése) 
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Tevékenység szakmai leírása Bontás (a lakófunkció teljes megszüntetése) 

A  feladatokat részletesen a műszaki tervdokumentáció tartalmazza. 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

Az előzetes akcióterületi épületállomány felmérése alapján, a kijelölt épületeket, 
épületrészeket műszaki és gazdasági szempontok alapján bontani szükséges. 

Megvalósítás tervezett 
kezdete 

2020.01.01. 

Megvalósítás tervezett vége 2020.12.31. 

Kapcsolódás egyéb 
tevékenységekhez 

LP5 

4147ee'r,,,e  1' 
Tevékenység nevé'i LP3 / Bérházak  es  bérlakások üzemelési költség csökkentése 

Tevékenység 
megnevezése 

gazdájának Józsefvárosi Önkormányzat / JGK Zrt 

Tevékenység 
helyszíne 

tervezett Akcióterületen lakossági társadalmi és műszaki igények alapján pontosított 
önkormányzati bérházak, és vegyes tulajdonú társasházak bérlakásai 
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Illeszkedés a felhívásban Önkormányzati tulajdonban lévő épületekben és lakásokban történő 
meghatározott támogatható energiahatékonysággal egybekötött tevékenységek: 
tevékenységekhez - homlokzati nyílászárók fokozott légzárásúra történő cseréje 

- homlokzati hőszigetelés 
- fűtéskorszerűsítés 

Tevékenység szakmai leírása  A  századfordulón épült 100%-ban önkormányzati tulajdonú épületeket és a 
vegyes tulajdonú társasházakat is a kerületi átlagnál rosszabb műszaki állapot 
jellemzi.  A  külső-belső homlokzatokon lévő nyílászárók legtöbb helyen az 
épület építésével egyidősek, melyeket változó minőség jellemez — a felületi 
bevonat kiterjedt megszűnése a faanyag roncsolódásához vezetett, ezért a hő 
technikai teljesítménye a jelenlegi energetikai követelményeknek nem felel 
meg, ezért a nyílászárók fokozott légzárásúra történő cseréje kerül elvégzésre, 
amellyel energetikai szintugrást fogunk elérni. 

A  két 2000-es évek elején épület Dankó utcai épületben hőszigetelés és 
fűtéskorszerűsítéssel kívánjuk elérni a  'DD'  korszerűt megközelítő kategóriát. 

Az épületekben lévő önkormányzati lakások bérlői számára kívánunk így az 
üzemeltetési rezsi költségein csökkenteni, hogy az életük tervezhetőbbé és 
könnyebbé váljon. 

A  feladatokat részletesen a műszaki tervdokumentáció tartalmazza. 

Tevékenység iránti igény Az épületek közös tulajdonú részein történő felújítási munkálatok, valamint az 
bemutatása, indokoltsága üres lakások nyílászáró korszerűsítései műszakilag indokoltak, tulajdonosi 

felhatalmazással az épületben lakók támogatásával. 
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Megvalósítás tervezett 
kezdete 

2019.08.01. 

Megvalósítás tervezett vége 2020.12.31. 

Kapcsolódás egyéb 
tevékenységekhez 

LP4, LP5 

Tevékenység neve 

 

LP4 / Közösségi zöldudvar program - 

Tevékenység 
megnevezése 

gazdájának Önkormányzat / JGK Zrt, JSZSZGYK 

Tevékenység 
helyszíne 

tervezett Budapest,  VIII. kerület Dankó  u. 34.  hrsz.:  35474, Budapest,  VIII. kerület  Danko 
u. 40.  hrsz.:  35477, Budapest  VIII. kerület Diószegi S.  u. 7.  hrsz.:  35897, 
Budapest,  VIII. kerület Kőris  u. 4/A.  hrsz.:  35874, Budapest,  VIII. kerület Illés  u. 
20.  hrsz.:  36096, Budapest  VIII. kerület Kálvária  u. 8.  hrsz.:  35888,  Kőris  u. 10. 
hrsz.:  35892, Budapest,  VIII. kerület Lujza  u. 15.  hrsz.:  35443 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Önkormányzati tulajdonban lévő épületekben történő energiahatékonysággal 
egybekötött zöldudvar kialakítás: 

- bérház zöldudvar kialakítása 

varrob
Írógép
    

varrob
Írógép
32



Tevékenység szakmai leírása A  tevékenység során az épületek udvarainak, a "zöld" elveknek megfelelő 
átépítése történik, közösségi mentorok segítségével. Cél, hogy a szilárd 
burkolatú udvarokon tervezett zöldfelület kialakítások és a meglévő 
zöldfelületek rendezése javítson a ház mikroklímáján - többek között - a nyári 
szélsőséges hőhatást csökkentve.  A  mentorprogram keretében az itt munkát 
vállalók tapasztalatot szereznek a kertfenntartásban.  A  lakók bevonásával a 
közösségi kapcsolatok fejlődése is várható. 

A  feladatokat részletesen a műszaki tervdokumentáció tartalmazza. 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

Az épületek közös tulajdonú udvarain történő zöldudvar kialakítási munkálatok 
elvégzése, tulajdonosi felhatalmazással az épületben lakók támogatásával. 

Megvalósítás tervezett 
kezdete 

2020.01.01. 

Megvalósítás tervezett vége 2020.12.31. 

Kapcsolódás egyéb 
tevékenységekhez 

LP3, LP5 

Tevékenység neve 

 

LP5 I Család és Lakóház Mentorálás 

Tevékenység 
megnevezése 

gazdájának Önkormányzat / JSZSZGYK 
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Tevékenység 
helyszíne 

tervezett Akcióterület részletes lakossági társadalmi igények alapján pontosított családok 
bevonása. 

Illeszkedés a 
meghatározott 

felhívásban 
támogatható 

Önkormányzati tulajdonban lévő épületekben történő műszaki beruházások, 
mint: 

tevékenységekhez komplex épület megújítás (LP1) 

épület bontás (LP2) 

üzemeltetési költségcsökkentő beruházás (LP3) 

zöldudvar kialakítás (LP4) 

szociális lakások kialakítása (LP7) 

Tevékenység szakmai leírása A  tevékenység céljai között fontos helyet foglal el a halmozottan hátrányos 
helyzetben élő családok számára történő biztonságos lakhatási körülmények 
megteremtése és a lakhatási rendszerből való kikerülés megakadályozása, 
továbbá a jogcímmel nem rendelkezők esetében, a lakbér, illetve rezsitartozás 
miatt a bérlakás rendszerből kikerülő személyek segítése. Az ügyfelek a 
mentorálás időszaka alatt a szakemberek intenzív szociális munkával, 
lakhatásának biztonságát veszélyeztető problémák enyhítésével és 
megoldásával érik el az ügyfelek ingatlanokból való kikerülésének 
megakadályozását. 

  

A  mentorálás keretei között valósul meg a lakóépületek bontását és felújítását 
koordináló és a kivitelezést végző partnerek, illetve a lakók közötti 
kommunikációs feladatok ellátása is. 

  

A  Lakóház mentorálás tevékenységi körébe tartozik a közösségszervezés, 
valamint a már kialakult közösségek fejlesztése a közösségi szociális munka 
eszközeinek segítségével. 

7-2 
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A  Család Mentorálás  6-12  hónapos időintervallumban megvalósuló, komplex 
vállalásokra alapuló, családközpontú mobilitási programelem, melynek célja a 
család belső kohéziójának erősítése és a családtagok társadalmi 
kompetenciáinak egyénre szabott továbbfejlesztése. 

Tevékenység iránti igény 
bemutatása, indokoltsága 

A Programok gyakorlati megvalósításának időszakában a JSzSzGyK 
szakemberei, a rendelkezésükre álló információk alapján, melyek az érintett 
épületek, ingatlanok felújítási ütemezésével hozhatók összefüggésbe, az 
előzetes igényfelmérések után lakossági tájékoztatást és egyéb, a felújítással 
összefüggésbe hozható információnyújtást végeznek. Az ingatlanokat érintő 
felújítások esetén a teljes lakóközösség megszólítására van szükség.  A 
műszaki megújítást és korszerűsítést célzó elemek sikeres teljesítéséhez, már 
a kivitelezés megkezdése előtt ki kellett alakítani az érintettekkel egy belső 
bizalmi kapcsolatot. Szükséges lépés volt az érintettekkel tisztázni az esetleges 
félreértéseket, a Program elemeinek őket érintő bemutatásával, így a Program 
gyakorlati megvalósításának megkezdése előtt már megtörtént a lakosság 
befogadóvá tétele. 

Megvalósítás tervezett 
kezdete 

2018.03.01. 

Megvalósítás tervezett vége 2021.06.30. 
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Kapcsolódás 
tevékenységekhez 

egyéb LP1, LP3, LP4 

   

Tevékenység neve LP6 / Lakásgazdálkodásban dolgozó önkormányzati szereplők egymás 
megismerését, együttműködését elősegítő képzési és érzékenyítési 
programok 

Tevékenység 
megnevezése 

gazdájának Rév8 Zrt. 

Tevékenység 
helyszíne 

tervezett H13  — Diák és vállalkozásfejlesztési központ, 

Átriu mAgá rd 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

Az alprogramok megvalósuláshoz szükséges az érintettek tájékoztatása, 
problémáik kezelése. Ehhez szükséges az illetékes munkatársak képzése 

Tevékenység szakmai leírása A  Projektelem már teljesült. 

A  városrehabilitációs projekt előkészítő szakaszában betervezésre került a 
2019-ben kezdődő kivitelezésben közreműködő szakemberek tájékoztatása, 
bevonása, egymással és a projekt teammel való megismerkedése, a 
képzésükkel kapcsolatos igényeik feltérképezése, valamint képzése. A 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ szakembereinek, valamint a Rév8 Zrt. 
munkatársainak részvételével összesen  65  fő képzése valósult meg a projekt 
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előkészítő szakaszában,  2018.  június  18.  és  2018.  november  19.  között, 
részben budapesti, részben vidéki helyszíneken. 

Az alábbi összefoglalóban azt mutatjuk be, honnan indultunk és hová 
jutottunk a résztvevőkkel.  2018.  június 18-án a Rév8 Zrt. munkatársainak 
felkészítésével indultunk, akik az egész projektet tervezik és szervezik. Majd a 
2018.  június  20-i  Projektnyitó Cafén valamennyi, a képzésbe bevonandó 
szakember jelenlétében indítottuk útjára a képzéssorozatot.  A  sorozat két 
egynapos konfliktuskezelő tréningből, egy kétnapos kommunikációs 
készségfejlesztő tréningből, és egy háromnapos kihelyezett élménypedagógiai 
tréningből állt. Ezek után  2018.  november 19-én egy Projektzáró Caféban 
összegeztük a képzések résztvevőinek tapasztalatait. 

A  PROJEKT TEAM FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉSE 

Időpont:  2018.  június  18.;  Helyszín:  H13  Tárgyaló 

Tartalmi leírás 

A  projekt team-et  a Rév8 Zrt. munkatársai alkották. 

Az Orczy projekt indulása kiváló alkalom volt, hogy belőlük egy rövid képzés 
segítségével hatékonyan kommunikáló, egymással együttműködő projekt 
team-et,  igazi csapatot alakítsunk ki. Ez volt a képzési nap egyik célja. 

Az Orczy Cafék a képzendők körének pontos kialakítását, a differenciált 
képzésekbe sorolását, valamint az akcióterület problémáinak feldolgozását 
végezték el, amihez asztalgazdák kellettek.  A  képzési nap másik célja tehát a 
Rév8 munkatársainak, mint  Café  asztalgazdáknak a felkészítése, az 
asztaltémák közös kialakítása és összeillesztése volt. 
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