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Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a
220/2011.(VII 06.) sz. határozatával döntött arról, hogy létrehozza a Ferencvárosi Idősügyi
Tanácsot, melynek legfontosabb feladatául az idősek életkörülményeinek javítását, az érintett
korosztály önszerveződésének támogatását, az időseket érintő problémák összegyűjtését, azok
megfelelő szervhez történő továbbítását, a kerületben folyó idősekkel kapcsolatos
tevékenységek összehangolását tűzte ki.
A Képviselő-testület 250/2012. (VI.07.) sz. határozatával elfogadott „A teljesség felé”
Idősügyi koncepció körvonalazta célok és tevékenységek megvalósításában a Tanács értékelő,
véleményező szerepe erősödött fel, tagjai között elsősorban az önkormányzat szociális,
egészségügyi intézményrendszerének résztvevői szerepeltek.
A 2014. június 24. napján megtartott ülésén az Idősügyi koncepció keretén belül megvalósult
első félévi programokról, a programokat megvalósító szervezetek munkájáról szóló
beszámolót fogadta el, véleményezte a Tanács. Az ülésen elhangzott javaslatokat figyelembe
vettük a második félév programjainak összeállítása, megvalósítása során.
A 2014. évre az Idősügyi Tanács összetétele átalakult, tagjai között szerepel számos civil és
egyházi szervezet, oktatási, önkormányzati és nem önkormányzati kulturális, egészségügyi,
szociális intézmény. Ezáltal szerepe is megváltozott, hiszen a korábbi tanácskozó,
véleményező, értékelő szerep mellett meghatározóvá vált a koordináló szerepkör, tagjai aktív
megvalósítói „A teljesség felé” idősügyi programoknak. Az önkormányzatok közötti idősügyi
együttműködés keretében szervezett megbeszéléseken, konferenciákon is példaértékűként
említik a Ferencvárosi Idősügyi Tanács működését.
2014-ben tovább folytatódtak a 2013-ban hagyományt teremtő módon elindított tavaszi, őszi,
adventi többnapos kulturális rendezvénysorozatok, a rendszeresen ismétlődő programok is
tovább bővültek: önszerveződő klubokkal, nyelvtanfolyamokkal és a diákok segítségével
tartott, immár két iskolában is zajló számítógép-használati tanfolyammal, illetve
tanácsadással, ezzel is elősegítve az Idősügyi koncepció egyik fő célkitűzését, a generációk
közötti kapcsolat erősítését.
A koncepció meghatározó eleme, hogy a kerületben rendelkezésre álló lehetőségeket
kiaknázva, az önszerveződés erejére építve alacsony költségvetésű legyen. 2014-ben is
támaszkodtunk azokra a kulturális szereplőkre , akikkel közszolgáltatási szerződése vagy
együttműködési megállapodása van az önkormányzatnak (Concerto, MÁV, Erdődy Zenekar,
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Turay Ida Színház, Kosztolányi Sziget, Helytörténeti Egyesület, DocuArt, Írók Alapítványa,
az Írott Szó Alapítvány,) s ezekben a szerződésekben kiemelt helyen szerepel a kerületi
idősek kulturális igényeinek kiszolgálása. Az Írók Alapítványával közösen került kiadásra a
„Ferencvárosi életutak” című könyv, melyet a kerületi iskolák és a kerület könyvtárai
adományként kaptak meg.
2015. évre megfogalmazott legfőbb célunk, hogy még több önkéntest vonjunk be a
programok megvalósításába. Eddig is számos kortárs önkéntes szervezésbe történő bevonása
valósult meg. Ferencváros azok közé az önkormányzatok közé tartozik, akik nagyon korán
felismerték a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által meghatározott
közösségi szolgálatban rejlő lehetőségeket, és a közösségi szolgálat keretében bevonta a
kerület életébe a kerületi iskolákban tanuló diákokat. Legnagyobb eredmények között
megemlíthető, hogy elindult a generációk közötti párbeszéd (tanfolyamok, tanácsadások,
hostess, helytörténeti vetélkedő, „Főzzünk együtt nagyival” műsor a helyi tévében).
A kerület életébe szervesen beépültek az idősügyi programok az egységes arculatnak és a
rendszeres kommunikációnak köszönhetően. A Ferencváros újságban kéthetente megjelenő
programok egyre több embert vonzanak.
2014-ben a Társadalomkutató Intézet Zrt. által végzett felmérés rávilágított arra is, hogy
érdemes a programokat folytatni és bővíteni, hiszen mint az a kutatásból kiderült, azok akik
rendszeresen részt vesznek a programokon, elégedettebbek az életükkel is. Nagy
eredménynek tartjuk, hogy a kutatás szerint a kérdezettek túlnyomó többsége (78%-a) hallott
már, és egyharmadnyian részt is vettek az idősügyi programok valamelyik eseményén.
Melléklet: 2014. évi idősügyi programok
Budapest, 2015. február 10.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester
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1. sz. melléklet
A 2014. évi Idősügyi programok

„A teljesség felé” Idősügyi koncepcióban meghatározott specifikus célokhoz rendelt tevékenységek
megvalósult eseményei számok és eredmények tükrében és tervezett programjaink:
2014-ben 318 idősügyi esemény valósult meg, programjainkon 9081 fő vett részt.
1. Specifikus cél: önsegítés
• természetjáró túrák (20 alk., kb. 500 fő),
• helytörténeti séták (3 alk., kb. 150 fő),
• vízi-és gyógytorna (51 alk., kb. 20-20 fő/alk),
• festőszakkör (2 kiállítás),
• egészségügyi szűrések és előadások (23 alk., kb. 25 fő/alk.),
• bűnmegelőzési előadások (3 alk., kb. 40 fő)
• új témájú egészségügyi előadások (pulmonológiai előadássorozat a
sóbarlangban),(4 alk. 25-30 fő /alk)
Tervezett:
•
•

biztonságtechnikai előadások és bemutatók,
bűnmegelőzési szóróanyag,

2. Specifikus cél: Önkéntesség
• koncertek (15 alk., kb. 3000 fő),
• színházi előadások (3 alk., kb. 800 fő),
• filmklub (9 alk., kb. 10 fő /alk.),
• versfesztivál (100 fő),
• író-olvasó találkozó, (9 alk, 280 fő)
• főzőverseny (4 alkalom),
• nordic walking (10 alk., kb. 15 fő/alk.),
• természetjáró túrák (20 alk., kb 20-25 fő/alk.),
• helytörténeti séták (3 alk., kb. 25 fő/alk.),
• egészségügyi szűrések, előadások (23 alk., kb.400-500 fő)
3. Specifikus cél: élethosszig tartó tanulás
• "Kattints rá, nagyi!" (34 alk. kb. 20-25 fő/alk)
• tanácsadás (számítógép használat, mobilhasználat )
• Szenior Akadémia (14. alk., kb.: 600 fő)
• angol nyelvi képzések (26 alk. 10-15 fő)
Tervezett:
•
•

sakk-klub
német társalgási klub

4. Specifikus cél: generációk közötti együttműködés
• "Főzzünk együtt nagyival!" (4 alk. 8 idős és 16 gyerek),
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•

helytörténeti vetélkedő vegyes korösszetételű csoportokkal (100 fő,+50
néző),

• Nárcisz-ültetés és futás (kb. 600 fő),
• internetes képzés és tanácsadás a közösségi szolgálat keretében
Tervezett
•
•

•
•

házi segítségnyújtás: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, felolvasás, társalgás,
programokra, orvoshoz kísérés a közösségi szolgálat keretében,
"Az én szakmám" előadássorozat fiataloknak az elfeledett, különleges
vagy hiányszakmák népszerűsítésére, a pályaválasztás elősegítése
érdekében.
Ferencvárosi életutak könyv íróival való beszélgetés nyitott irodalomóra,
történelemóra keretében
"A nagyi és én" rajzpályázat
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