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Tisztelt Bizottság!
A Humán Ügyek Bizottsága 91/2011. (III.24.) számú határozatával hagyta jóvá a „roma
koncepció „3323 számú költségvetési sort.
A költségvetési sor teljesítésének jelenlegi állása:
Előirányzat: 14 300 000 Ft
Dologi,
program
Támogatás
Bér jellegű
kiadások
Munkaadókat
terhelő
járulékok

Előirányzott
3 200 000 Ft

Teljesített
3 600 000 Ft

Maradvány
-400 000 Ft

Megjegyzés

600 000 Ft

600 000 Ft

0

CKÖ
gyermektáborának
támogatása

8 268 000 Ft

4 163 000 Ft

4 100 000 Ft

2 232 000 Ft

1 012 000 Ft

1 220 000 Ft

-

Az évben még vannak futó programjaink, amit csak akkor tudunk teljesíteni, ha a HÜB
jóváhagyja a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást.
Hátralévő programok:
Ünnepi Jótékonysági műsor és hangverseny
Időpontja: 2011. december 09.
Költség: 150 000 Ft
Karácsonyi ajándékcsomag a rászoruló többgyermekes roma családoknak, a CKÖ-vel közös
szervezésben.
Költség: 100 000 Ft
A Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület közösségi munkájának támogatás, különös
tekintettel a Biztos Kezdet Gyerekházra
Költség: 500 000 Ft
A Biztos Kezdet Gyermekház az alábbi program támogatásához kéri a támogatást:
Az Egyesület 2001. év óta nyújt változatos pedagógiai-szociális szolgáltatásokat a kerület
halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású családjai részére. Jelenleg
három fő tevékenységük van:
- tanoda működtetése a Tűzoltó utcában
- ifjúsági iroda működtetése a Tűzoltó utcában, szoros együttműködésben a Közért
Egyesülettel
- Biztos Kezdet Gyerekház működtetése a Kén utcai óvodában

A Biztos Kezdet Gyerekházban a 0-5 éves korú gyermeket nevelő családokat fogadják.
Tevékenységük során egyszerre fókuszálnak a gyermekekre, a szülőkre és a közösségre. A
közösségi fókusz két fő tevékenységet takar:
- a havi rendszerességgel megrendezett közösségi programokat, melynek során leginkább
„rendezvényszervezői” minőségben jelennek meg;
- a szociális munkásként végzett közösségfejlesztői munkát, melynek része volt egy komplex
közösségi felmérés, majd ezt figyelembe véve kezdtek el egy olyan munkát, amely a Kén
utcában lakók együttműködésére alapoz.
A Biztos Kezdet Gyerekházat egy TÁMOP-programból finanszírozzák, mely 2012.
áprilisában ér véget. Természetesen nem kívánják a programot abbahagyni, ugyanakkor
tevékenységük nagy változások elé néz: egyrészt a Kén utcai födémszakadás következtében
jóval kevesebb kisgyermekes család él már a lakótelepen, másrészt pedig a kerületi
gyermekjóléti szolgálat is jelezte feléjük, hogy nagy szükség lenne a Gyerekház munkájára a
Középső-Ferencvárosban. Ezért a következők a terveik:
- 2012. első negyedévében megnyitnák a Tűzoltó utcai Biztos Kezdet Gyerekházat, közben a
TÁMOP-program végéig párhuzamosan működtetnék a Kén utcait is;
- 2011. telén – 2012. tavaszán a Kén utcában maradt lakók aktív részvételével létrehoznának
egy közösségi teret a lakótelepen élők részére;
- tovább folytatnák a havi egy nagy közösségi program szervezését;
- a TÁMOP-program végeztével folyamatosan működtetnék a Gyerekházat a Tűzoltó utcában,
és heti rendszerességgel szerveznének kisebb-nagyobb gyerekprogramokat a Kén utcai
szegregátum és környékén lakók részére is;
- 2011. végén – 2012. elején elindítanák a közösségi főzés programunkat is, melynek keretén
belül ferencvárosi halmozottan hátrányos helyzetű családokban élő édesanyák fognak főzni –
céljuk az, hogy ebből olyan számottevő jövedelem keletkezzen, mely valódi segítséget
nyújtana ezeknek a családoknak a részére.
A kért összegből a következő tevékenységeket finanszíroznák:
- a velünk folyamatos együttműködő, szolgáltatásaikat sokszor segítő kerületi roma
mediátorok részére szervezett mediációs tréninget;
- a közösségi főzés-projektbe bevonni kívánt asszonyok képzését;
- a közösségi tér létrehozását.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a 3312. számú roma költségvetési sor 3 új alsorral való
bővítéséhez, és a 750.000,-Ft határozati javaslat szerinti felosztásához járuljon hozzá.
Budapest, 2011. november 25.
Dr. Gáspár László s.k.
irodavezető

Cím:1091 Budapest, Üllői út 45. Tel.: 210-7343, Fax.:217-7105, e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu

Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága a
2011. évi költségvetés 3312. számú roma koncepció sort – a 2011. évi költségvetés soron
következő módosításakor - az alábbi új 3 alsorral bővíti ki, és 750.000,-Ft-ot biztosít a roma
jótékonysági műsor és karácsonyi ünnepség, valamint a Biztos Kezdet Gyermekház
programhoz a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítással a személyi juttatások kiemelt
előirányzat terhére.
Programok:
Ünnepi jótékonysági műsor

150.000,-Ft,

Karácsonyi ajándékcsomag a rászoruló
többgyermekes roma családoknak,
a CKÖ-vel közös szervezésben

100.000,-Ft

A Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj)
Egyesület közösségi munkájának
támogatás, különös tekintettel
a Biztos Kezdet Gyerekházra

500.000,-Ft

Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök

