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Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeleteiben a 2011-2014. években az éves Roma
Koncepciók megvalósítására évi 13.000.000 Ft-os előirányzatot biztosított.
Az éves Roma Koncepciókban megfogalmazott programok átfogó, sok területre kiterjedő képet
mutatnak, amelyek valóban arra szolgálnak, hogy a kerületben élő romák helyzetét javítsa,
társadalmi integrációjukat elősegítse. Ez a kezdeményezés mindenképpen elismerésre méltó,
eredményei látványosak. Önkormányzatunk a nemzetiségek és az esélyegyenlőség iránti
elkötelezettségét jelzi továbbá az a tény is, hogy 2011. év végétől főállású esélyegyenlőségi
referens került alkalmazásra a Polgármesteri Hivatalban.
Az előterjesztés melléklete a 2011-2014. évi Roma Koncepciók keretén belül megvalósult
programokra vonatkozik.
Kérem a Tisztelt Bizottságot a beszámoló elfogadására.
Melléklet: Beszámoló a Roma Koncepció 2011-2014. évi programjairól
Budapest, 2014. október 31.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Roma Koncepció 2011-2014. évi
programjairól szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Mészáros László elnök
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1. sz. melléklet

Beszámoló a Roma Koncepció 2011-2014. évi programjairól
A 2011. évben megvalósult programok:
A Roma Koncepció 2011.évi programjai a Ferencvárosi Családsegítő Központ és Intézményei,
valamint a roma mediátorok koordinálásával – a rendelkezésünkre álló információk alapján –
az alábbiak szerint valósultak meg.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az illetékes szakbizottság javaslatot tett a roma
koncepció adott évi költségvetésben meghatározott keretösszegének felosztására.
Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2011.(II.28.) sz. 2011. évi költségvetési
rendeletében határozott a 3312. sz. „roma koncepció” költségvetési sor felhasználható
keretösszegéről, amely összeg 13.000.000 Ft volt.
A Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei vezetőjével, valamint a roma
mediátorok vezetőjével történt egyeztetést követően az alábbiak szerint került sor a keretösszeg
felosztására:
Programok:
Gyermektáborok

Családos tábor FECSKE-vel
Sportrendezvények
Roma kulturális fesztivál
Erőszakmentes nap
Mikulás-Karácsony
Képzés:
Személyi juttatások:
Kisebbségi tudományos tanácsadó:
Mediátor csoportvezető
8 fő mediátor
Munkaadókat terhelő járulék:
Mindösszesen:

600.000 Ft (Fonyód, 2011. június 25.- július
6.)
400.000 Ft (Mártély, evezős tábor- augusztus)
400.000 Ft (július-augusztus)
200.000 Ft (roma kupa, 2011. április 16.;
szeptember 17.)
2.500.000 (2011. május 20.-22.)
150.000 Ft (2011. október 2.)
200.000 Ft (december 17.)
1.290.000 Ft
1.200.000 Ft
1.200.000 Ft
3.840.000 Ft
1.020.000 Ft
13.000.000 Ft
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2012. évben megvalósult programok:
Roma mediátorok alkalmazása
6 fő mediátor megbízási díja

1 fő mediátor csoportvezető

bruttó 480 000 Ft + 116 640 Összesen: 596 640 Ft
Ft (szociális hozzájárulási
adó)
bruttó 200 000 Ft + 48 600 Ft Összesen: 248 600 Ft
(szociális hozzájárulási adó)

Roma - Magyar Diák Kulturális Fesztivál
2012. április 18. napján 13 órakor a Ferencvárosi Művelődési Központban került sor első ízben a
PODO (híd) Roma Magyar Diák Kulturális Fesztivál megrendezésére. A fesztivál célja az volt,
hogy a roma és a nem roma tanulók közösen mutassák be a roma kultúra értékeit, lebontva ezzel
az előítéleteket.
A kerületi általános iskolás gyerekek vers- és prózamondás, dramatikus játékok, epikus alkotások
és képzőművészeti alkotásokkal vehettek részt a fesztiválon.
A műsorban 21 produkció került bemutatásra (ének-zene, vers, dramatikus játék, tánc)
kategóriában. A rendezvényen a kerületi óvodások, általános iskolás tanulók vettek részt, de
felléptek a Patróna Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény diákjai is. A résztvevők száma: cc. 250 fő volt. A visszajelzések
alapján a program sikeres volt.
Roma, nem Roma nők Akadémiája
A Roma Koncepció részeként megkezdődött az egyedülálló programsorozat, melynek célja a
különböző társadalmi és etnikai csoportok egymás felé történő nyitása, közeledése, megismerése
volt. A nyitó rendezvényen vendégünk volt: Ékes Ilona országgyűlési képviselő, Kissné Oláh
Anita a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság referense, Csapó
Barbara a Jezsuita Rend képviseletében, továbbá dr. Bácskai János Polgármester Úr. Résztvevők
száma: cc. 80 fő volt.
Lehetőségek Iskolája
A program célja a kerületben élő, halmozottan hátrányos helyzetűek számára ingyenesen és
színvonalas oktatás nyújtása. A program elindításával nem titkolt célunk volt továbbá, hogy a
társadalom peremére szorult szociálisan és lelki értelemben is kisodródott embereket
támogassunk, akik az alapfokú tanulmányaikban valahol elakadtak. Lehetőségek Iskolája – mint
egy non-formális felnőttoktatási program, ahol önkéntesek tanítanak. Az iskolát 2012. évben
indítottuk el, 8 hallgató részvételével. A visszajelzések alapján a program sikeresnek mondható.
Roma Kulturális Fesztivál
2012. június 30. napján a Ferencvárosi Művelődési Központban IX. alkalommal került
megrendezésre a fesztivál. Programjai a teljesség igénye nélkül: ROMANI DESING, roma
fiatalok focikupa mérkőzése, gyerekvarázs – színes programok: arcfestés, lufi hajtogatás, póni
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lovaglás, ugráló vár, kézműves foglalkozások, könyvkuckó, élőmese, csocsó asztal. Résztvevők
száma: 150 fő volt. A program a visszajelzések alapján sikeresnek mondható.
Hagyományőrző roma gyermektábor
A Hagyományőrző Roma Gyermektáborban 64 fő kerületi alapfokú közoktatási intézményben
tanuló részére került megszervezésre. A táborozásban résztvevő tanulók kiválasztásánál
elsődleges szempont volt a jó tanulmányi eredmény, a hátrányos helyzetű családi háttér, és
érdeklődés a roma kultúra és hagyomány iránt. A visszajelzések alapján a program sikeresnek
mondható.
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségvédelme
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület csak 2013-ban tudta vállalni a programban való
részvételét, ezért a 2012.évben a programnak csak az előkészületi munkálatai valósultak meg
2013. évben megvalósított programok:
Roma - Magyar Diák Kulturális Fesztivál
A fesztivál célja volt, hogy a cigány és a nem cigány tanulók közösen mutassák be a roma kultúra
értékeit, lebontva ezzel az előítéleteket.
A műsorban 21 produkció került bemutatásra (ének-zene, vers, dramatikus játék, tánc)
kategóriában. A rendezvényen a kerületi óvodások, általános iskolás tanulók vettek részt, de
felléptek a XVIII. illetve XX. kerületi iskolások is.
A program megrendezésére a Ferencvárosi Művelődési Központban került sor, ahol kb. 200 fő
jelent meg. A tanulókon kívül a családtagok ismerősök is ellátogattak a fesztivál helyszínére.
A Roma Koncepció keretéből a zsűri tagok megbízási díjait, a gyermekek jutalmazását, illetve a
felkészítő pedagógusok munkájának elismerését biztosítottuk.
A visszajelzések alapján a program sikeresnek mondható.
Lehetőségek Iskolája
A kerületben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, társadalmi
beilleszkedési problémákkal küzdő, elsősorban roma családok tagjai számára indítottuk el a
Lehetőségek Iskoláját – mint non-formális felnőttoktatási programot – önkéntes oktatók
bevonásával. 2014. február 8. napján 4 fő sikeres vizsgát tett.
A képzés ingyenes, a Polgármesteri Hivatal IX. ker. Lenhossék u. 24-28, szám alatti
Családmentori Irodában működik. A Roma Koncepció keretéből a tanárok által összeállított
tankönyveket és munkafüzeteket, valamint írószereket biztosítottuk.
A sikeresen vizsgát tevők alacsony számától függetlenül a program sikeresnek mondható, mert az
alapképzettség megszerzése lehetőséget biztosít a munkaerő piaci elhelyezkedésben.
A visszajelzések alapján a program sikeresnek mondható.
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségvédelme
A Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok c. program keretében került sor „A Látás
ajándékba” című szűrésre a gyermek és a felnőttek részére. A látás vizsgálaton kívül
gyermekorvosi, általános bőrgyógyászati, látásélesség és szájüregi szűrésekre is sor került.
Akinek szemüvegre volt szüksége, sokféle keret közül választhatta ki a neki tetszőt. A rászoruló
családok gyerekeinek a Máltai Szeretetszolgálat rendelte meg a szemüvegeket, melyeket kéthárom héttel később ajándékba kaptak az azt igénylők a karitatív szervezettől. A szűrést a Máltai
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Szeretetet Szolgálat Missziós Orvos-csoportja végezte, melynek a résztvevők körében (150 fő)
nagy sikere volt.
A „Születés Mese” című program a tudatos családtervezésre készítette és készíti fel az általános
iskola 7. és 8. osztályos tanulóit, kb. 70 gyermeket. A program a 2014. évre is áthúzódik, két
előadás kerül megtartásra. A szűrések sikeresnek minősíthetők.
Roma Kulturális Fesztivál
A Ferencvárosi Művelődési Központban X. alkalommal került sor a Fesztivál megrendezésére. A
programok között szerepelt: roma fiatalok focikupa mérkőzése, gyerekvarázs – színes
programok, ezek között igen népszerű volt a csocsóasztal, az arcfestés, a lufi hajtogatás, a póni
lovaglás, az ugráló vár, a kézműves foglalkozások, valamint a könyvkuckó, ahol élőmese
előadást hallgathattak a gyerekek. A programot színesítette a pörköltfőzés, ahol a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatósága és a FESZOFE dolgozói adtak ízelítőt a pörköltfőzés tudományából. A résztvevők
száma kb. 400 fő volt.
A visszajelzések alapján a program sikeresnek mondható.
Hagyományőrző roma gyermektábor
Balatonlellén 2013. augusztusban egy hétig a Hagyományőrző Roma Gyermektáborban 64 fő
kerületi alapfokú köznevelési intézményben tanuló gyermek vett részt. A táborozásban résztvevő
tanulók kiválasztásánál elsődleges szempont volt a jó tanulmányi eredmény, a hátrányos helyzetű
családi háttér, és érdeklődés a roma kultúra és hagyomány iránt.
A gyermektáborban szervezett programok között szerepelt a képesség és készségfejlesztés, a
kézműves foglalkozások, a sportvetélkedők, a roma kultúrával kapcsolatos ki – mi tud vetélkedő,
valamint kirándulások Balatonlellén és környékén.
A Roma Koncepció keretéből az utazást, a szállást, háromszori étkezést, a pedagógusok
megbízási díját és a szakmai programok megvalósításához szükséges eszközöket biztosítottuk a
keretösszeg erejéig.
A visszajelzések alapján a program sikeresnek mondható.
Roma, nem Roma nők Akadémiája
A program célja az volt, hogy a roma és nem roma nők társadalmi hovatartozástól függetlenül
megismerjék egymás élettörténetét, értékeit, hogy közös gondolkodási alapot teremtsünk egymás
jobb megismerésére. Vendégein voltak: a Jezsuita Roma Szakkollégium diákjai, - orvos,
pedagógus, szociális munkás hallgatók - akik elmondták, hogy azért nem érte őket soha
hátrányos megkülönböztetés, mert társaik, barátaik díjazták azt a küzdelmet és tenni akarást,
amivel mára elérték céljaikat.
Bódi Margó, Sárközi Tünde, Csapó Barbara, Oláh Anna referens is elmesélte élettörténetét a
hallgatók számára.
A program helyszíne a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme volt, a résztvevők száma: 2550 fő volt.
A visszajelzések alapján a program sikeresnek mondható.
Roma gyermek karácsonyi műsor
2013. december 17. napján a 260 általános iskolás gyermeket, 20 felnőtt kísérővel tudtunk „Az
Univerzum fényei” című cirkuszi előadásra elvinni.
A program a visszajelzések alapján sikeresnek mondható.
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A köznevelés és a szociális szolgáltatások szerepe a társadalmi felzárkóztatásban
konferencia
A Szociálpolitikai Kerekasztal szakmai nap keretén belül került sor a Köznevelés és a szociális
szolgáltatások szerepe a társadalmi felzárkóztatásban című rendezvényre, ahol a „Roma
koncepció” bemutatására szekció ülésen került sor.
A szakmai napon előadó volt: Vörös Iván, az EMMI Társadalmi Felzárkózásért Államtitkárság
osztályvezetője, megjelent Gáspár Szilvia elnök helyettes Országos Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, a szekció ülésen előadó volt: Kathy-Horváth Lajos igazgató Fővárosi Oktatási és
Kulturális Központ, Bolláné Vörös Ágota óvodavezető Csudafa Óvoda, Márton Szilvia roma
referens, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala.
A program a visszajelzések alapján sikeresnek mondható.
„Fogjuk meg egymás kezét”
A programban óvodai csoportonként a gyermekek közreműködésével játékos formában 40 perc
időtartamú előadás keretében a roma kultúra és identitás (tánc, mese, mondókák, zene, szokások,
hagyományok) interaktív megismertetésére került sor.
Az egyik legsikeresebb programunk, az ún. érzékenyítő foglalkozásokon a 64 óvodai csoportból
közel 1000 fő gyermek volt aktív szereplője a programnak.
A program a visszajelzések alapján sikeresnek mondható.
Csatkai Búcsú
A Mária-napi hagyományos csatkai búcsú minden évben az egyik legnagyobb esemény a hazai és
a környező országokból érkező cigányok számára. A búcsún a Ferencvárosból 45 fő tudott részt
venni. A program keretén belül cigány misét hallgathattak a résztvevők, keresztelőre és áldás
osztására is sor került.
A visszajelzések alapján a program sikeresnek mondható.
Bűnmegelőzési foglalkozások
A program a Molnár Ferenc Általános Iskolában, a Telepy Károly Testnevelés és Szakosított
Általános Iskola és Gimnáziumban, és a József Attila Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben került megrendezésre.
Az előadások nagy sikerrel zajlottak le a köznevelési intézményekben, résztvevők száma
alkalmanként: 40-50 fő volt.
A program a bűnmegelőzési alapvetően három területére: a bűnalkalmak redukálására, a bűnözés
növekedését elősegítő társadalmi és gazdasági tényezők hatásának csökkentésére és az áldozatok
tájékoztatására és védelmére, az áldozattá válás megelőzésére koncentrált.
A foglalkozásokat Klobusitzky György egyetemi mestertanár tartotta.
A program a visszajelzések alapján sikeresnek mondható.
Hét roma származású nő festményeinek bemutatása a Ferencvárosi Művelődési
Központban
A Ferencvárosi Művelődési Központba hoztuk el a Magyarországon 1979. óta megjelenő
kollektív roma identitású művészek alkotásait. A tárlaton hét művésznő mutatkozott be: Oláh
Jolán, Orsós Teréz, Bada Márta, Ráczné Kalányos Gyöngyi, Oláh Mara (Omara), Lakatos Erika
és Nyári Irén.
A tárlat a Ferencvárosi Művelődési Központban került megrendezésre. A megnyitón dr. Vas Imre
országgyűlési képviselő is részt vett. A kiállítás 2013. november 28-től 2014. január 5. napjáig
volt megtekinthető.
A program a visszajelzések alapján sikeres volt.
A tárlat az FMK-ban 2014. március 1. napjától 2014. április 30. napjáig volt megtekinthető.
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2015.évben nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a Roma kultúra értékeinek bemutatására.
Sporttal az előítéletek ellen
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében valósult meg 2013. május 01. napján
Esztergomban a focikupa, ahol 45 fő vett részt Ferencvárosból. A programban főzőverseny is
szerepelt, amiben az esztergomi cigány pasztorációs csapat is szerepet vállalt.
2013. október 6. napján a Gát utcai templomban cigány pasztorációs misét tartott dr. Székely
János segédpüspök. A program keretében kispályás labdarúgó mérkőzés, asztalitenisz verseny,
illetve a mise után agapé került megrendezésre.
A visszajelzések alapján a program sikeresnek mondható.
Innovatív pedagógiai módszerek alkalmazása a roma gyermekek nevelésében-oktatásban
A meghirdetett pályázatra 2 db pályamű érkezett.
Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát! – pályázat A HÜB. 265/2013. (XII.20.) számú határozata alapján a program megvalósítása a Ferencvárosi
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága szervezésében és irányításával valósult
meg. A program keretén belül lehetőség nyílt arra, hogy a kiválasztott családok a biztosított
anyagok felhasználásával lakásukat önerőből kifessék, valamint az egyes lakások részleges
felújítására is sor kerül. A program 2014. május 31.-én fejeződött be.
Szülői fórumok
Havonta egy alkalommal újabb és újabb előadásokkal próbáljuk felhívni a figyelmet a tudatos
családépítés fontosságára a „családi mindentudó keretében”. A meghívott előadók igyekeznek a
felmerülő kérdésekre és problémákra a legmegfelelőbb tanácsokat adni a hozzájuk forduló roma
és nem roma szülőknek. A program helyszíne: a Kén Utcai Óvoda, résztvevők száma
alkalmanként 15-20 fő.
A meghívott előadók között szerepelt Erőss Rózsa Budapest Főváros Kormányhivatala
Munkaügyi Központ Ráday utcai Kirendeltségéről és Gáspár Csaba szociális munkás.
A visszajelzések alapján a program sikeresnek mondható.
Roma Mentorok négy fő 2013. január havi megbízási díja,
2013. februártól a roma mentorok megbízási díja a JAT keretén belül kerül kifizetésre.
Az Aszódi lakótelepen élő hátrányos helyzetű gyermekek részére karácsonyi műsorhoz
ajándékok biztosítása.
2014. évben megvalósult programok:
Konferencia a Romák Világnapján
1971. április 8. napján ült össze az I. Roma Világkongresszus. A különböző cigány
népcsoportokat képviselő jelenlévők elhatározták, hogy a jövőben folyamatosa együttműködnek,
és a nemzetközi közéletben közösen lépnek fel. Az esemény tiszteletére az ENSZ a Roma
Kultúra Világnapjává nyilvánította április 8-át, a cigányság pedig legfontosabb „nemzeti”
ünnepeként. Első ízben konferenciával emlékeztünk a Roma Világnapra, melyre március 26.
napján a Dunamelléki Református Egyházkerület adott helyet. A konferencián az alábbi
előadások hangzottak el:
Dr. Kovács Zoltán: „Hosszú távú, fenntartható programok a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási
Stratégiában”
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Dr. Székely János: Az egyháza szerepe a roma emberek felzárkóztatásában
Kathy Horváth Lajos: A roma értelmiség szerepe
A konferencián elégedettségi kérdőívet töltettünk a részvevőkkel a „Kérjük, ha volt
kiemelkedően pozitív élménye” c. kérdésre adott válaszokból ízelítőül:
„Szervezés és fogadtatás”
„Engem, mint romát, nagyon megérintett ez a konferencia”
„dr. Bácskai János polgármester úr megnyitója”
„A divatbemutató”
Résztvevők száma: 200 fő volt, sikeres volt a program, jövőre is szeretnénk a konferenciát
megszervezni.
Ferencvárosi Gyermeknap
A gyermeknap alkalmából a 202 gyermeket és 38 felnőtt sikerült elvinni a Fővárosi Nagycirkusz
„Circus Classicus” című előadásra. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére az RNÖ
21/2014.(V.09.) sz. határozata szerint a május 24-i előadására 60 db belépőjegyet biztosítottunk.
A gyermekek a köznevelési intézmények tanulói voltak, illetve második alkalommal hívtunk
gyermekek a Családok Átmeneti Otthonából. A program a visszajelzések alapján nagyon sikeres
volt.
Roma Kulturális Fesztivál
Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre a Roma Kulturális Fesztivál a Ferencvárosi
Művelődési Központban, ahol gasztronómia mellett a zene kapta a főszerepet. Résztvevők száma:
350 fő volt. A program a visszajelzések alapján sikeresnek mondható.
Hagyományőrző gyermektábor Balatonlellén
2014. július 20. és 2014. július 27. napja között került megrendezésre a Hagyományőrző
Gyermektáborra. A tábor a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében valósult meg. A
Roma Koncepcióból a 96 fő gyermek étkezési díját biztosította 1.270.406 Ft értékben. 2012. óta
több, mint 200 hátrányos helyzetű gyermek nyári ingyenes táboroztatását biztosítottuk.
A táborozás a visszajelzések alapján sikeresnek mondható.
Roma Holokauszt Emléknapi rendezvény
A Roma Holokauszt 70. évfordulójára emlékeztünk Ferencvárosban, a Gát utcai templomban
szentmisét mutatott be Dr. Székely János segédpüspök. A misét követően átsétáltunk a Nehru
parton található Roma Holokauszt emlékműhöz, ahol énekekkel, versekkel, szónoklatokkal
hívták fel a figyelmet az elkövetett borzalmakra.
Csatkai búcsú
Az idén is részt vettünk Mária-napi hagyományos Csatkai búcsún, 45 fővel. A résztvevők
visszajelzései alapján a program sikeresnek mondható.
Roma Gyermekkarácsony
A nagy érdeklődésre tekintettel az idén is 202 gyereket szeretnénk a Fővárosi Nagycirkusz 2014.
december 4. napján a „Zéró Gravitáció” című előadására elvinni. A résztvevő gyermekek a
köznevelési intézmények tanulói lesznek, illetve a Gyermekek Átmeneti Otthonában lévő
gyermekek is csatlakoznak a rendezvényhez. A köznevelési intézmények pedagógusainak
visszajelzései nagyon pozitívak, folytatását javasoljuk.
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Roma, nem Roma Nők Akadémiája
A Ferencvárosi Önkormányzat roma koncepciója részeként 2012-ben megkezdődött az az
egyedülálló programsorozat, melynek célja a különböző társadalmi és etnikai csoportok egymás
felé nyitása, közeledése, ismerkedése. A visszajelzések alapján az Akadémia sikeresnek
mondható, 2015.évben is folytatni szeretnénk.
„Önnek is van esélye felújítani otthonát!”
E programunk előkészületi munkálatai még 2013-ban elkezdődtek és 2014. májusában valósult
meg az I. ütem, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága
bevonásával, illetve a Családmentori Iroda koordinálásával és lebonyolításával. 2014. május 31.
napjáig 7 db önkormányzati lakás részleges felújítása történt meg, (nyílászárók cseréje, festés,
gázkonvektor vásárlás, parkettázás, burkolás stb.).
Az idén is folytatódik a program, 2 .000. 000 Ft áll rendelkezésünkre újabb önkormányzati
lakások felújítására, melynek határideje: 2014. december 31.
„Fogjuk meg egymás kezét”
Az egyik legsikeresebb programunk folytatódik idén is, a Kén Utcai Óvodában a Csillagszem
kísérleti programmal párhuzamosan.
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségvédelme
A 2013-ban indított programunkat a nagy érdeklődésre való tekintettel az idén szintén
megszerveztük, amely során a szűréseket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nemzetközi Orvos
csoportja végzi. Az idén három időpontban és három helyszínen zajlanak:
- fizikális
- általános bőrgyógyászati
- fogorvosi szájüregi
- látás élesség optometriai vizsgálatok.
A látás élesség vizsgálat során 50 db szemüveget ingyenesen készítettnek el a rászorulóknak.
A programot a nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre is folytatni szeretnénk.
Összegzés:
A Ferencvárosi felzárkózási politika sikeres megvalósításának egyik nélkülözhetetlen feltétele a
társadalom egészének megszólítása, a szemléletformálás, melyre a következő időszakban
nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni. Ebben különösen számítunk azoknak a közreműködésére,
akik társadalmi helyzetüknél fogva, vagy munkájukból adódóan erőteljesebben alakíthatják a
társadalmi befogadással kapcsolatos szemléletet, erősíthetik a helyi közösségek és egyének
támogató hozzáállását, aktív bevonódását. Ebben elsőrendű szerepe van a családi és az iskolai
nevelésnek, a civil és egyházi szervezeteknek, a roma érdekképviseleti szervezeteknek, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Az elkövetkező években is szeretnénk, ha a megkezdett szakmai és kulturális programok
folytatódhatnának. Ezek a méltán színvonalas és példaértékű programok, lehetőséget adnak a
roma és nem roma közösségnek egymás értékeinek megismerésére.
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