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Tiszte lt Képviselő-testület!
A Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány jelezte, hogy a Tárt Kapuk Galériát kerületünkben
nyitná meg újra, melyhez kérte támogatásomat. A Tárt Kapuk Galéria 2004-ben nyitotta meg
kapuját az OPNI épületében, és otthont adott „art brut” alkotások kiállításának. Az „art brut”
alatt a mentális zavarokkal, értelmi és egyéb fogyatékkal élő alkotók műveit érti a szakma. Az
OPNI bezárása a Galéria bezárását is jelentette, azonban a Merényi Gusztáv Kórház
foglalkoztatójában sikerült folytatni az értékmentő munkát. Az Alapítvány Budapest
belvárosában, kerületünkben szeretné folytatni a korábban sikeres tevékenységet, mely
segítségünk nélkül nem lehetséges. Az Európai Unió kiemelten támogatja a hasonló
művészeti központokat, melyek a társadalom széles rétegeit, a különböző szakterületeket –
úgymint művészet, gyógyítás, társadalmi kérdések- együtt szólítják meg. A Tárt Kapuk
Galéria Alapítvány által újbóli megnyitását önkormányzatunk helyiség biztosításával tudja
támogatni, melynek érdekében tevékenysége elismeréseként javaslom, hogy az Alapítvány
tevékenységét a tisztelt Képviselő- testület minősítse közérdekűnek. Az Alapítvány egyébként
a fentebb említett EU-s támogatással élni is szeretne, ezért kezdeményezésével pályázni kíván
a „SOCIALMARIE, díj a szociális innovációért” című pályázatra. Előbbi pályázat során
nemzetközileg 15 szervezetet támogatnak, és az első helyezés 15 ezer euróval jár. A pályázat
benyújtásához kérték, hogy a mellékleten csatolt együttműködési szándéknyilatkozatot az
Önkormányzat írja alá. Az együttműködés a helyiség biztosításának szándékát, illetve a
szakmai együttműködési szándékot erősíti meg. Előbbiek alapján javaslom, hogy a
mellékelten csatolt szándéknyilatkozat aláírását támogassa a Képviselő-testület.
2012. az idősek éve. A kutatók véleménye szerint 2025-re Európában minden 3. állampolgár
eléri a 60. életévét, és ez a tendencia súlyosan meg fogja terhelni az EU tagállamainak
társadalmi alrendszereit. Az idősügyi helyzet megoldása innovatív és interdiszciplináris
megoldásokat, az érintett területek között összehangolt együttműködést kíván, nemzeti és EUs szinten egyaránt.
Fentiek érdekében Újbuda Önkormányzata a kerület stratégiai céljai közé emelte a
minőségi időskor biztosítását. Előbbiek keretin belül kezdeményezte a magyarországi
önkormányzatok szakmai együttműködését. Az együttműködés legfőbb célja a közös tudás és
tapasztalat felajánlása a magyarországi idősügy problémáinak megoldásához.
Az Újbuda általi együttműködési kezdeményezés céljai részletesen:
• A figyelem felhívása az idősödésre, az idősügy megoldásának fontosságára és
lehetőségeire.
• az Önkormányzatok jó gyakorlatainak kölcsönös megismerése – magyarországi
idősügyi szakmai tudásbázis kialakítása.
• Közös tanulás, szakmai tapasztalatcsere és az ehhez szükséges együttműködés
kialakítása.
• a különböző jó gyakorlatok bemutatása és megismertetése, minél szélesebb szakmai és
döntéshozói kör számára.
• Az idősügyben megszerzett tapasztalat és tudás
szerepvállalással- kormányzati igény és felkérés esetén.
Az Újbuda általi együttműködés elemei részletesen:
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felajánlása,

-

együttes

•

Szakmai találkozók, konferenciák, szimpóziumok, bemutatók, szemináriumok,
rendezvények és más szakmai programok, cserelátogatások közös szervezése, vagy
egyéni szervezés esetén a partner önkormányzatok meghívása.

• Részvétel közös kutatásokban és pályázatokban.
• kölcsönös találkozók, látogatás és üdülés szervezése az időskorú polgárok számára.
• Az idősüggyel kapcsolatos közös lobby, és kommunikációs tevékenység. (pl: idősügyi
törvény létrehozásának támogatása)
Újbuda Önkormányzata fentiekre vonatkozóan szándéknyilatkozatot adott ki. Javaslom, hogy
kerületünk is csatlakozzon a kezdeményezéshez, melynek érdekében kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet a mellékleten csatolt szándéknyilatkozat elfogadására.
Az Esély Közösségi Egyesület közel 10 éve szervez különböző pedagógiai, szociális és
ifjúságvédelmi programokat a Középső- és Külső-Ferencváros hátrányos helyzetű roma
fiataljai számára. Szervezetük számos önkéntes programot valósított meg az elmúlt években
Ferencváros területén. A TÁMOP 5.5.2-11/1 pályázat keretein belül pályázatot nyújtottak be
„Önkéntes Pont” kialakítására. Pályázatuk fontosabb tartalmi elemei:
Terve zett program:
• Önkéntes Pont létrehozása, működtetése heti 20 órás nyitvatartással
• Önkéntes lehetőségek adatbázisának kialakítása
• Önkéntes segítők adatbázisának kialakítása
• Interaktív webfelület létrehozása honlapukon
• Önkéntesség népszerűsítése közösségi oldalak használatával, nyomtatott sajtóban,
plakátokon a kerületi közintézményekben, felsőoktatási intézményekben
• Önkéntesek toborzása, kiválasztása, majd felkészítése – a projekt megvalósítása során
4 alkalommal
• Önkéntes koordinátorok megkeresése, kiválasztása, felkészítése, a program
megvalósítása során 4 alkalommal
• A felkészített önkéntesek-önkéntes koordinátorok részvételével Önkéntességet
népszerűsítő rendezvények szervezése, lebonyolítása a program megvalósítása során 4
alkalommal. A rendezvényeken lehetőségük nyílik a koordinátoroknak találkozni a
képzett önkénteseinkkel, így önkéntes segítők toborzására is.
• A program során két Akciónap megvalósításával – vállalati önké ntesség erősítése.
Az Akciónapok helyszíneinek kiválasztása a helyi önkormányzattal együtt történne
meg, a helyi igényeknek megfelelően.
• A Ferencvárosi Tanodában önkéntes munka lehetőségének biztosítása a programban
résztvevő önkéntesek számára.
A pályázat eredményes elbírálása esetén kerületünkben önkéntes munkavégzés keretein belül
két helyszínt is megszépítenének a szervezők. A pályázat sikerességéhez igazolniuk kell a
helyi önkormányzat támogatását, melyet a mellékleten csatolt szándéknyilatkozat
jóváhagyásával tehetne meg Önkormányzatunk.
A MediaGo Alapítvány a fiatalok pályaorientációjának segítése érdekében karrier- tanácsadó
irodák létrehozását tervezi a közép-magyarországi régió közoktatási intézményeiben. Jelenleg
kapcsolat felvétel zajlik a középiskolákkal, a felsőoktatási intézményekkel, valamint a
szakmai gyakorlatot biztosító cégekkel. A projekt a TÁMOP 5.5.2-11/1 számú pályázat
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keretein belül valósulna meg, mely kiírása együttműködést kíván a régió Önkormányzataival
is.
Fentiek alapján pályázatuk benyújtásához együttműködési megállapodás megkötését
kezdeményezték Önkormányzatunkkal.
Az Önkormányzatot terhelő kötele zettségek a következőek lennének: Azon lehetőségének
biztosítása, hogy a Főpályázó karrier-tanácsadó csoportjai a partneren keresztül felvegyék a
kapcsolatot az Önkormányzathoz tartozó közoktatási intézményekkel és ingyenes
szolgáltatásukkal az adott helyszíneken megjelenjenek. A Partner vállalja, hogy a Főpályázó
ingyenes szolgáltatását propagálja, illetve a Főpályázó általi, a Partner helyszínein történő
propagálást elősegíti és engedélyezi, valamint megoszt olyan információkat, melyek a
Főpályázót segítik munkája maradéktalan elvégzésében, ezzel is segítve a kerület/település
tanulóinak és hátrányos helyzetű lakosainak későbbi sikeres munkavállalását és
elhelyezkedését.”
Bár a pályázati cél mindenképpen támogatandó, azonban a közoktatási intézmények fenntartói
jogának jelenleg aktuális helyzetére, valamint arra tekintettel, hogy a MediaGo Alapítvány
ugyanazon pályázaton venne részt mint a kerületünkhöz szorosan kapcsolódó és fentebb
említett célokat megvalósítani kívánó Esély Közösségi Egyesület, je lenleg nem javaslom
hogy a MediaGo Alapítvánnyal megkössük a kezde ményezett együttműködési
megállapodást.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a
határozati javaslatokat fogadja el!
Budapest, 2012. február 06.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

Mellékletek:
1. számú melléklet: együttműködési szándéknyilatkozat - Gyógyfoglalkoztatásért
Alapítvány
2. számú
melléklet:
Újbuda
Önkormányzatának
idősüggyel
kapcsolatos
kezdeményezéséhez történő csatlakozásra vonatkozó nyilatkozat
3. számú melléklet: együttműködési szándéknyilatkozat - Esély Közösségi Egyesület
4. együttműködési megállapodás - MediaGo Alapítvány
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Határozati javaslatok
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt,
hogy
1. a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány által a „Tárt Kapuk Galéria” Ferencvárosban
történő megnyitását támogatja.
Határidő: 2012. 02.16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
2. a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány tevékenységét a lakások és helyiségek bérletére,
elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006.(III.10.) számú
önkormányzati rendelet 21. § (1) b) pontja alapján közérdekűnek nyilvánítja.

Határidő: 2012.02.16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
3. felkéri a polgármestert, hogy a Tárt Kapuk Galéria megnyitásához szükséges helyiség
kiválasztása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és az alkalmas helyiség
bérbeadására vonatkozóan tegyen javaslatot a Gazdasági Bizottság részére.
Határidő: 2012.03.31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
4. támogatja a Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány „SOCIALMARIE, díj a szociális
innovációért” pályázatát, és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező
együttműködési szándéknyilatkozatot, melynek aláírására felkéri a polgármestert.
Határidő: 2012.02.16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
5. csatlakozni kíván Újbuda Önkormányzatának idősügyi kezdeményezéséhez, mellyel
összefüggésben jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozatot, és felkéri
a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012.02.16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
6. támogatja az Esély Közösségi Egyesület TÁMOP 5.5.2-11/1 keretein belül „Önkéntes
Pont” kialakítására vonatkozó pályázatát, mellyel összefüggésben jóváhagyja az
előterjesztés mellékletét képező együttműködési szándéknyilatkozatot, melynek
aláírására felkéri a polgármestert.
Határidő: 2012.02.16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
7. nem köti meg a MediaGo Alapítvánnyal - a TÁMOP 5.5.2-11/1 keretein belül a
fiatalok pályaorientációjának segítése érdekében karrier- tanácsadó irodák
létrehozására vonatkozó pályázatával összefüggésben - az előterjesztés mellékletét
képező együttműködési megállapodást.
Határidő: 2012.02.16.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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1. számú melléklet
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2. számú melléklet

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
SZÁNDÉKNYILATKOZATA
a magyarországi időspolitika támogatásáért
Európa szerte megfigyelhető társadalmi jelenség a népesség korstruktúrájának radikális
változása: az idősebb korú munkavállalók száma (55-64) növekszik, az idős (65-79) és a
nagyon időskorú (80+) népesség aránya is egyre magasabb és ezzel egyidejűleg a
munkaképes korú lakosság és a következő generációkat biztosító élve születések száma pedig
csökken. A kutatók véleménye, hogy 2025-re Európában, minden harmadik polgár betölti a
60. életévét és ez a tendencia súlyosan meg fogja terhelni a tagállamok társadalmi
alrendszereit.
Az idősügyi helyzet megoldása innovatív és interdiszciplináris megoldásokat, az érintett
területek között összehangolt együttműködést kíván, - nemzeti és EU-s szinten egyaránt.
Az egyik legfontosabb feladat az időskorú lakosság számára az aktív és minőségi időskor
biztosítása, amely alapvető emberi jog. Ehhez megfelelő környezet, társadalmi elfogadás és
ellátórendszer kialakítása is szükséges, valamint hatékony megoldások, amelyek biztosítják,
hogy az időskorúak ellátásából fakadó költségek ne emelkedjenek elviselhetetlen mértékűvé.
Budapest Főváros IX. kerületben is kiemelkedően magas - és folyamatosan növekszik,- az
időskorú lakosság aránya ezért Budapest Főváros IX. Kerület Fe re ncváros
Önkormányzata úgy döntött, csatlakozik Újbuda Önkormányzata által az idősügyben
meghirde tett partnerségi együttműködés he z, egyetért az általa közzétett
szándéknyilatkozat tartalmával. Előbbiek alapján az alábbi célokat nyilvánítja ki:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata minden szinten fontosnak tartja az
időskorúak helyzetének javítását és az idősödés okozta negatív tendenciák megelőzését és
saját, valamint nemzetközi tapas ztalatait felajánlva szerepet kíván vállalni a nemzeti és
regionális idős politika tájékoztatásában és támogatásában.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az önkormányzati partnerséget és
együttműködést, az alábbi formában támogatja:
egymás tevékenységének és tapasztalatinak kölcsönös megismerése, információk és
adatok cseréje
A figyelem felhívása az idősekre az idősügy megoldásának fontosságára és
lehetőségeire
a különböző önkormányzatok jó gyakorlatainak bemutatása és megismertetése, minél
szélesebb és döntéshozói kör számára
szakmai találkozók, konferenciák, szimpóziumok, bemutatók, szemináriumok,
rendezvények és más szakmai programok, cserelátogatások stb. közös szervezése vagy
egyéni szervezés esetén a partner önkormányzatok meghívása
egyéni és együttes szerepvállalás kormányzati felkérés esetén
az idősügyben megszerzett tapasztalat és tudás felajánlása kormányzati felkérés esetén
részvétel közös kutatásokban és pályázatokban
kölcsönös találkozók, látogatás és üdülés szervezése az időskorú polgárok számára
az idősüggyel kapcsolatos közös lobby és kommunikációs tevékenység (pl. idősügyi
törvény)
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3. számú melléklet
Egy üttműködési szándéknyilatkozat

Amely létrejött egyrészről az Esély Közösségi Egyesület 1094 Budapest, Tűzoltó u. 33/a.
Képviselő: Kozma Orsolya (továbbiakban főpályázó),
másrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban
együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak szerint:
1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával
megállapodnak abban, hogy amennyiben a főpályázó a TÁMOP 5.5.2-11/1 pályázat
nyertese, abban az esetben a partner számára tájékoztatást nyújt az általa
megvalósítandó önkéntes program részleteiről, az Önkéntes Pont által kínált
szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának körülményeiről és részleteiről.
2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben
nyertes pályázat esetén a főpályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a
főpályázóval szoros együttműködésben valósítja meg.
3. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatok
vállalására tesznek szándéknyilatkozatot:

A főpályázó projektben vállalt konkrét feladatai:
• részletes tájékoztatást nyújt az Önkéntes Pont által nyújtott lehetőségekről
• információs kiadványt biztosít az önkéntes program iránt érdeklődők számára
• Ferencvárosban lebonyolított előzetesen egyeztetett időpontban akciónapok keretén
belül az önkéntes munkavégzés keretén belül megvalósítja a IX. kerület Óbester utcai,
valamint a Kén utcai óvoda kerítésének/kültéri játékainak lefestését, valamint igény
esetén kültéri parkosítást valósít meg az Önkormányzat által kijelölt területen. Az
önkéntes munkához kapcsolódó anyagokat a szervezet biztosítja a pályázat
finanszírozási forrásaiból.
• Az önkéntes munkavégzés érdekében az önkéntesek biztosításáról gondoskodik.

A partner által vállalt konkrét feladatok:
• A Ferencvárosban lebonyolított akciónapokhoz az önkéntes munkavégzéshez
szükséges helyszínt az Önkormányzat a fenntartásában működő óvodákban -,valamint
igény esetén közterein - biztosítja. Az akciónapok tervezett időpontja: 2012. június,
2012. szeptember hónap.
• A partner a helyszínek módosításának lehetőségét fenntartja
A felek a fenti szándéknyilatkozatot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után
aláírták.
Kelt:
Budapest, 2012. ………….
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4. számú melléklet
Együttműködési megállapodás
Amely létrejött egyrészről a MediaGo Alapítvány (továbbiakban Főpályázó),
másrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
a továbbiakban együttműködő Partner - között a mai napon az alábbiak szerint:
1. A felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak
abban, hogy a TÁMOP 5.5.2-11/1 pályázat nyertese (jelen szerződésben: Főpályázó) a
Partner számára tájékoztatást nyújt az általa megvalósítandó önkéntes program részleteiről,
az Önkéntes Pont által kínál szolgáltatásokról, illetve a partner bevonhatóságának
körülményeiről és részleteiről.
2. Az együttműködésben partneri félként szereplő szervezet vállalja, hogy amennyiben a
Főpályázó által nyújtott lehetőségekkel élni kíván, úgy azt a Főpályázóval szoros
együttműködésben valósítja meg.
3. Az együttműködő partnerek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen
információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a
projektben a legjobb tudásuknak megfelelően közreműködnek.
4. Az együttműködés tagjai a megvalósítandó cél érdekében a következő feladatokat
vállalják:
A Főpályázó projektben vállalt feladatai:
Az önkéntes pontok megszervezése, valamint a TÁMOP-5.5.2.-11/1- Az önkéntesség
elterjesztése a Középmagyarországi régió területén című pályázatban - MediaGo
„Életpálya” önkéntességi programban – vállalt feladatok teljesítése.
A Partner által vállalt feladatok:
Azon lehetőségének biztosítása, hogy a Főpályázó karrier-tanácsadó csoportjai a
partneren keresztül felvegyék a kapcsolatot az Önkormányzathoz tartozó közoktatási
intézményekkel és ingyenes szolgáltatásukkal az adott helyszíneken megjelenjenek. A
Partner vállalja, hogy a Főpályázó ingyenes szolgáltatását propagálja, illetve a Főpályázó
általi, a Partner helyszínein történő propagálást elősegíti és engedélyezi, valamint megoszt
olyan információkat, melyek a Főpályázót segítik munkája maradéktalan elvégzésében,
ezzel is segítve a kerület/település tanulóinak és hátrányos helyzetű lakosainak későbbi
sikeres munkavállalását és elhelyezkedését.
5. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a projekt lezárását követően a
jövőben is együttműködnek és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását
saját eszközeikkel is biztosítják.
6. A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után
aláírták.
Budapest, 2012. ………….
……………………………………….…
Önkormányzat képviselője

…. …………….……………………….
Főpályázó képviselője
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