Szervezet neve

Concerto Akadémia
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

Erdődy Kamarazenekar
Alapítvány

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

Támogatás formája Helyiség címe

Közszolgáltató Önkormányzat számára rendelkezésre bocsátja a
Páva utcai Zeneház nagytermét önkormányzati rendezvények
lebonyolítására, a terem szabad kapacitásának függvényében, 4
alkalommal.
+
5.000.000,- Ft/év
évadonként két alkalommal fellépést teljesít az Önkormányzat
kulturális rendezvényén előzetes egyeztetés alapján.·
előzetes egyeztetés alapján kijelölt koncertjeire a IX. kerületi
lakosok számára kedvezményt biztosít a belépőjegy árából.
Évente egy nagyobb szabású zenekari koncert az Önkormányzat
közszolgáltatási részére;
3.000.000,- Ft/év
szerződés
Évente 3 kamarakoncert az önkormányzat számára;
30 db belépöőjegy biztosítása az Önkormányzat részére.

Támogatás lejárta

___

2019. december 31.

___

2020. december 31.

____

2020. december 31.

___

2020. május 31.
(december 31.?)

Helytörténeti ismeretek oktatása, helytörténeti nevelések szervezése;
Helytörténeti tanulmányi és tehetséggondozó versenysorozat
szervezése iskolások számára;
Ferencvárosi Helytörténeti közszolgáltatási Helytörténeti séták, ismeretterjesztő előadások, tanulmányi
3.000.000,- Ft/év
szerződés
Egyesület
kirándulások szervezése és tartása;
Költészet napi versillusztrációs pályázat és kiírás szervezése;
Naptár készítése;
Helytörténetni információszolgáltatás, városmarketing, városnéző
séta idegenvető által;
Jótékonysági rendezvények tartása;
Adventi irodalmi összejövetel tartása;
Mikulás koncert;
Ferencvárosi Úrhölgyek közszolgáltatási Irodalmi estek tartása;
1.500.000,- Ft/év
szerződés
Polgári Egyesülete
Komolyzenei koncertek szervezése;
Megemlékezések jeles napokról;
Aktuális (beszélgetések aktuális közéleti témákról);
Kirándulások szervezése.

Szervezet neve

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

Támogatás formája Helyiség címe

Közszolgáltató repertoárján lévő produkcióiból legalább két, a
közönség számára ingyenes előadást tart Ferencvárosban, melyeket
az Önkormányzattal előre egyeztet. Az időpontok Közszolgáltató és
a közszolgáltatást igénybe vevő Fél közötti egyeztetést követően,
Közszolgáltató egyéb szakmai tevékenységével összeegyeztethető
közszolgáltatási módon tűzi ki.
Karaván Színház és
2.500.000,- Ft
szerződés
Művészeti Alapítvány
Közszolgáltató további előadásait éves szinten 50 fő ingyenesen
megtekintheti, az előadások időpontjáról Közszolgáltató az
Önkormányzatot előre tájékoztatja.
Közszolgáltató három fő ferencvárosi, nem egyenlő esélyekkel
rendelkező, tehetséges fiatal részére tandíjmentes részvételt biztosít
a színészképző stúdiójában.
évadonként egy nagyzenekari fellépést teljesít az Önkormányzat
kulturális rendezvényén.
A Zenekar tagjaiból alakult kisebb hangszeres együttes (15-25 fő)
évente 2 alkalommal kamarakoncertet ad az Önkormányzattal előre
egyeztetett időpontban és helyszínen.
A Zenekar tagjaiból alakult kisebb hangszeres együttes (15-25 fő)
közszolgáltatási évente 1 alkalommal gyermekelőadást ad az Önkormányzattal előre
MÁV Szimfonikusok
5.000.000,- Ft/év
szerződés
Zenekari Alapítvány
egyeztetett időpontban és helyszínen.
Saját rendezésű hangversenyeire évadonként 30 db jegyet (vagy
ennek megfelelő bérletet) biztosít.
Az Alapítvány szervezésében, rendezésében lebonyolított
hangversenyen, saját kiadású hanghordozóin (CD, DVD),
műsorfüzetein Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatát, mint a zenekar támogatóját feltünteti.
2 nagyszínházi előadást (többszereplős, nagydíszletes, jelmezekkel)
biztosít az Önkormányzat számára. A helyet és a technikai
közszolgáltatási
Turay Ida Színház
3.000.000,- Ft/év
feltételeket Önkormányzat biztosítja.
szerződés
Közhasznú Nonprofit Kft.
igény szerint 2 kamara előadást biztosít az Önkormányzat számára.
Közért Egyesület

Tanoda működtetése

5.000.000,- Ft/év

Támogatás lejárta

___

2019. december 31.

___

2019. december 31.

___

2019. december 31.

2019. december 31.

Szervezet neve

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

Támogatás formája Helyiség címe

Támogatás lejárta

kedvezményes
helyiségbérlet

1092
Budapest,
Ráday u. 47.
f. I.

2020. február 29.

kedvezményes
helyiségbérlet

1098
Budapest,
Toronyház u.
3/B. fszt. VI.

2023. január 31.

évente 8 alkalommal kihelyezett érzékenyítő/beavató
foglalkozást tart a Budapest IX. kerületi iskolákban;
igény szerint, előre egyeztetett időpontban a galéria terét
felajánlja az Önkormányzat által lebonyolított programokhoz
évente 5 alkalommal;
Budapest IX. kerület oktatási és kulturális intézményei számára
2B Művészeti és Kulturális
Egyesület

együttműködési ingyenesen rendelkezésre bocsát olyan eszközöket (különböző
megállapodás méretű professzionális képkeretek, posztamensek), amelyek

kiállításaik szakszerű installálásához nélkülözhetetlenek;
kiállításaihoz kapcsolódó művészetpedagógiai foglalkozásokat
szervez a Budapest IX. kerületi általános és középiskolások
számára évente 6 alkalommal, ezen kívül lehetővé teszi
számukra kihelyezett művészeti és rajzórák megtartását a
galéria kiállítóterében;
működteti az anyaközpontot;

Anyahajó Egyesület

kisgyermekes anyák részére találkozási pontot létesít;
József Attila lakótelepen élő családok részére programokat
szervez közösségi erőforrások használatával;
József Attila lakótelepen élő kisgyermekes anyák számára
biztosítja az egymással való folyamatos kapcsolattartást;
együttműködési
programjai nyilvánosak, melyeket eljuttat az érintettekhez;
megállapodás
együttműködik a lakótelepen működő intézményekkel,
szolgáltatókkal;
családokat támogató kezdeményezéseknek teret ad, közösségi
foglalkozásokat tart, kapcsolódik a József Attila lakótelepen
szervezett programokhoz;
szerepet vállal önkormányzati rendezvényeken, ahol bemutatja
az Egyesület tevékenységét;

Szervezet neve

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

2 kiállítás ferencvárosi művészek alkotásából;
ferencvárosi művészek megismertetése
Ar9 Ferencvárosi
együttműködési
évi két, három alkalommal képzőművészeti anyag elkészítése,
Képzőművészek Egyesülete megállapodás
kerületi iskolák számára műterem látogatások, galéria kiállítások,
tárlatveztések szervezése;
szakmai rendezvények, könyvbemutatók szervezése,

Támogatás formája Helyiség címe

kedvezményes
helyiségbérlet

1092
Budapest,
Ráday u. 47.

Támogatás lejárta

2024. május 31.

évente két alkalommal Workshop tartása kerületi iskolák tanulói
számára;

Bátori Zsolt

együttműködési évi 6 alkalommal egyéni, csoportos egyeremi kiállítás szervezése;
megállapodás 2-2 alkalommal kurátori tárlatvezetés
hazai és nemzetköuzi fotográfusok munkáinak bemutatása
kiállítások, előadások bekapcsolása a kerületi kulturális
rendezvényekbe
fotótörténeti kiállítások tartása évi 2 alkalommal.

kedvezményes
helyiségbérlet

1093 Budapest,
Ráday u. 52. 2022. december 31.
fszt. II.

kedvezményes
helyiségbérlet

1093 Budapest,
Mátyás u. 9.

a helyiség teljes felújítását (fűtési rendszer teljes cseréje,
légtechnikai gépek teljes cseréje, víz-, csatorna-, elektromos
vezetékek felújítása, cseréje hangszigetelés) saját költségén elvégzi,

Budapest Music Center

Mátyás u. 8. sz. alatti épületében lévő nagytermet
(alapszolgáltatásokkal együtt) évente egy alkalommal, előre
egyeztetett időpontban, ingyenesen az Önkormányzat rendelkezésére
együttműködési
bocsátja,
megállapodás
előre egyeztetett időpontokban évi 10 alkalommal térítésmentesen
biztosítja a színház előadótermét az Önkormányzat részére.
a BMC Mátyás utca 8. szám alatti épületében a kerület lakosai
számára 70 ingyenes zenetörténeti előadást, gyerekkoncertet, jazz
koncertet, stb. tart,
ingyenesen működteti, bárki számára hozzáférhetővé teszi zenei
könyvtárát.

2028. július 31.

Szervezet neve

Budapest IX. Ejtőernyős
Klub

Domonkos Alapítvány

Együtt a Daganatos
Gyermekekért Alapítvány

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

kerületben lakó, illetve kerületi iskolába járó diákok számára
10% kedvezményt biztosít a Sportegyesület ejtőernyős és
könnyűbúvár tanfolyamai árából;
Ferencváros újságban ingyenesen hirdeti a kedvezményes
ejtőernyős és könnyűbúvár tanfolyamait;
Önkormányzat által szervezett nagy rendezvényekre kitelepül,
bemutatja a sportágat;
együttműködési ferencvárosi rendezvényeken Vándornyomdász kitelepülést és
megállapodás bemutatót vállal;
havi egy alkalommal meditációval egybekötött stresszoldó
jógafoglalkozást tart önkormányzat által biztosított helyen;
ismeretterjesztő életmentő tanfolyamot tart évente egy
alkalommal, melynek lényege az automata defibrillátor
használatának bemutatása;
laktanya-látogatást szervez évi egy, igény esetén több
alkalommal;
ferencvárosi 14 év alatti gyermekek részére ingyenes sóterápiás
kezelés biztosítása
együttműködési
megállapodás

ferencvárosi lakosok és önkormányzati dolgozók részére
kedvezvény biztosítása

60 év feletti ferencvárosi lakosok részére kedvezmény biztosítása
Sópince egyik helységét évi 1 alkalommal önkormányzati
rendezvény céljára biztosítja
ferecvárosi rendezvényekhez felajánlja és biztosítja a parajdi sót
Kerület gyermekorvosai részére évi egy alkalommal tájékoztató
tartása a gyermekkori daganatos betegségekről
együttműködési
mozgásfejlesztő foglalkozások tartása kerületi óvodások részére
megállapodás
kerületi pedagógusok számára évi két alkalommal készségfejlesztő
foglalkozások tartása

Támogatás formája Helyiség címe

Támogatás lejárta

kedvezményes
helyiségbérlet

1091
Budapest,
Ferenc krt.
28. fszt. IV.

határozatlan

kedvezményes
helyiségbérlet

1093
Budapest,
Vámház krt.
11.

2021. április 30.

kedvezményes
helyiségbérlet

1096
Budapest, 2022. december 31.
Haller u. 26.
fszt. IV.

Szervezet neve

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

Támogatás formája Helyiség címe

Támogatás lejárta

„Tehetség-pont”-ot működtet a helyiségben, melynek keretében
kerületi diákok részére is szakköri foglalkozást biztosít;
évente egy alkalommal rendhagyó fizika órát szervez
„Kísérletek, amit látni kell” címmel, amelyre a kerületi diákok
részére előfoglalási lehetőséget biztosít;
Eötvös Lóránd Fizikai
Társaság

Európai Beruházási és
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

Írók Alapítvány

a kerületi iskolák fizika tanárai részére rendszeres tájékoztatót
együttműködési küld a szakmai rendezvényekről, továbbképzési lehetőségekről;
megállapodás

„Kutatók Éjszakája”, több helyszínen tartott rendezvényekre
előfoglalást biztost a kerületi érdeklődők részére;
„Fizibusz” elnevezésű szervezett fizikai bemutatókat a kerületi
iskolák részére is elérhetővé teszi,
a „Fizika Mindenkié” rendezvényekbe a kerületi iskolák
bekapcsolódását biztosítja,
tehetségkutató fizika versenyeket szervez, melyeken a kerületi
diákok is részt vehetnek;
évente két alkalomal hagyományörző rendezvényet tart
aktív segítséget nyújt a Ferenc téri rendezvényekhez
együttműködési önkormányzat gyermek és családi rendezvénein évi három
megállapodás alkalommal ingyenes kreatív foglalkozást tart
ferenvárosi poplgárok ingyenesen vehetnek részt az Alapítvány
programjain
Az Alaptvány kiadványainak kedvezményes áron történő
lejuttatása kerületi intézmények részére
rendhagyó irodalomóra, rendezvény tartása,
együttműködési
gyermek- és ifjúsági olvasótábor szervezése
megállapodás
művészeti felnőttképzés
"Ferencvárosi életutak" könyv szerkeszése, pályázat
lebonyolítása

kedvezményes
helyiségbérlet

1092
Budapest,
Ráday u. 18.
földszint III.

kedvezményes
helyiségbérlet

1094
Budapest,
Balázs Béla u.
32/B fsz. II.

kedvezményes
helyiségbérlet

1097
Budapest,
Lónyay u. 43.
fsz. 1.

2024. április 30.

2020. máricus 31.

Szervezet neve

Támogatási
forma

Írott Szó Alapítvány

együttműködési
megállapodás

Ítt és Most Alapítvány

együttműködési
megállapodás

Nyujtott szolgáltatás

rendhagyó irodalomóra tartása kerületi óvódákban, iskolákban
író-olvasó találkozók tartása
kiadói, szerkesztői látogatások kerületi iskolákban
Költők futása a Ferenc téren
Fiatal művészek számára Ferencvárosban bemutatkozást biztosít,
Szervez és befogad kulturális programokat,
Helyi ifjúsági és kulturális kezdeményezéseket felkarol,
Családi napokat szervez,
Fiatalok részére állandó improvizációs/közösségi színházi
programokat szervez,
Irodalmi programokat szervez,
Társasjáték délutánokat tart,
Környezettudatosság témájában workshopokat, előadásokat tart,
Pályaválasztást, önismeretet, aktív közösségi felelősségvállalást
segíti.

Támogatás formája Helyiség címe

Támogatás lejárta

kedvezményes
helyiségbérlet

Budapest, IX.
Ker. Ferenc krt. 2022. december 31.
14.

kedvezményes
helyiségbérlet

1092 Budapest,
Ráday u. 18. 2022. december 31.
fszt. IV.

Szervezet neve

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

Támogatás formája Helyiség címe

Támogatás lejárta

Pszichoedukációt biztosít a drogok használatának rövid- és
hosszútávú negatív következményeiről, információt ad és közvetít az
egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutásról.
Megkeresést,
tanácsadást,
esetkezelést,
gondozást,
készségfejlesztést, közösségi fejlesztést, háztartási vagy háztartást
pótló segítségnyújtást biztosít a felépülők számára.
Szükség szerinti detoxifikációt követően relapszus prevenciót végez,
elősegíti és támogatja a felépülők reszocializációját, reintegrációját.
Nyitvatartási időben krízisintervenciót biztosít az életet
veszélyeztető, testi, lelki, kapcsolati, életvezetési rendszerben
Kék Pont Drogkonzultációs együttműködési kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.
megállapodás Rendszeresen részt vesz a kerületi KEF munkájában, szakmai
Központ
tudásával segíti a KEF által meghatározott szakmai célok elérését,
illetve a KEF-ben résztvevő szakemberek informálását a
szerhasználattal kapcsolatos kérdésekben.
Kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőség megvalósítására.
együttműködik a kerületi egészségügyi, szociális és oktatási
intézményekkel a szerhasználat prevencióját célzó projektek
kidolgozásában és végrehajtásában, ennek keretében tájékoztató
előadásokat, érzékenyítő-ismeretterjesztő programokat tart a
szakemberek és a szerhasználattal veszélyeztetett fiatalok számára.
Részt vesz a kerület által szervezett, lakosságot célzó,
szerhasználattal és mértékletességgel kapcsolatos eseményeken.

kedvezményes
helyiségbérlet

1095 Budapest,
Gát u. 25. I. em. 2021. december 31.
8.

Szervezet neve

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

Támogatás formája Helyiség címe

Támogatás lejárta

- évi két alkalommal a kézműves foglalkozáshoz szükséges
eszközöket biztosítja, vezeti a foglalkozást ferencvárosi
- a havonta megrendezésre kerülő, „Mesélj nekem, Nagyi!”
idősügyi programhoz folyamatos szakmai segítséget nyújt,
- valamint egyéb idősügyi rendezvényeken együttműködik;

Kovács Ilona

felveszi a kapcsolatot a kerületi művelődési központ és
intézményei vezetőivel, előre egyeztetett helyszíneken,
együttműködési kiállítások keretében mutatja be a hagyományőrző technikákat,
megállapodás

évente kétszer változó 3 kerületi óvoda részére kézműves
foglalkozások tartásához szükséges ajándékcsomagot
(dekoratőr anyagok, kézműves foglalkozásokhoz szükséges
kiegészítők, textil-játékok, maci, baba) készít;
a „babaházban” igény szerint, nyílt napon tárlatvezetést tart
érdeklődők számára, melyet lekövethetően dokumentál;
aktívan részt vesz Önkormányzat kulturális rendezvényein,
továbbá a Ráday utca programjaiban;
elfogadja a Ferencváros-kártyát és birtokosa számára
kedvezményt biztosít legalább 10 % értékben;

kedvezményes
helyiségbérlet

1092
Budapest,
Ráday u. 14.
f. 1.

2023. január 31.

Szervezet neve

Közért Egyesület

Köztes Átmenet Nonprofit
Kft.

Liliput Nonprofit Kft.

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

Támogatás formája Helyiség címe

működteti a Ferencvárosi Tanodát - amelynek célja a tanodába
beiratkozó ferencvárosi diákok fejlesztése, korrepetálása és
tehetséggondozása;
díjmentesen pályaválasztási tanácsadást végez: nyitott
alkalmakat havonta hirdet meg, ezentúl az Egyesület mentorai
diákjaik számára folyamatosan segítenek a pályaorientációban,
kedvezményes
együttműködési kapcsolatot tartanak a családokkal;
megállapodás ifjúsági közösségi, szabadidős, prevenciós foglalkozásokat helyiségbérlet
szervez évente legalább 3. a Tanodán kívül megszervezett sportvagy kulturális program és legalább 4 családi közösségi
programot tart, a Tanodába járó családok igényeihez is
alkalmazkodva. Ezenkívül a közösségi programokat a
mindennapi munkába
is beépíti,
július-augusztusban
ún. témaheteket tart;
ifjúsági közösségi teret, interaktív prevenciós kiállítást
együttműködési működtet, foglalkozást tart kerületi iskolás gyermekek számára
megállapodás

közösségi teret évi öt alkalommal biztosítja Önkormányzat
programjai számára

együttműködési havi két alkalommal a kerületben élő családok számára ingyenes
megállapodás
játszóházi és gyermekprogramokat szervez

kedvezményes
helyiségbérlet

kedvezményes
helyiségbérlet

Támogatás lejárta

1096
Budapest,
Üllői út. 87. f.
I.

2021. június 30.

Budapest, IX.
Ker. Balázs
Béla u. 32/B.
fzst. III.

2019. június 30.

1094
Budapest,
Ferenc tér 4.

2020. június 20.

Szervezet neve

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

közösségi teret alakít ki;
közösségi programokat szervez az alábbi célcsoportok részére:
- Gyermekek részére:
A szünidő hasznos eltöltését segítő játékos programok szervezése,
továbbá prevenciós, felvilágosító előadások, a tanévkezdést segítő
felkészítés, korrepetálás.
- Nyugdíjasok részére:
Az idősödő lakók megváltozott élethelyzetére reagálva, a társasági
élet megmaradását elősegítő programok szervezése, önálló életvitel
támogatása.
Magyar Máltai
együttműködési
- Aktív korúak részére:
Szeretetszolgálat Egyesület megállapodás Elhelyezkedést gátló tényezők megfogalmazása után az álláskeresést
elősegítő felkészítő programok szervezése, megfelelő intézmények
felé irányítás, az önálló érdekérvényesítő képességet erősítő, aktív
állampolgárságra nevelő foglalkozások, beszélgetések képzett
szociális munkás kolléga segítségével.
adósságkezelési lehetőségeket felméri az Önkormányzat által
nyújtott lehetőségek figyelembevételével;
bérlemény rendbetétele;
folyamatos jelenléttel folytatott szociális munkával támogatja a
lakókat a mindennapi ügyeik intézésében;
együttműködést vállal a védőnői szolgálattal, a családsegítőkkel;
aktívan vesz részt a kerület idősügyi koncepciójának
megvalósításában;
negyedévente egészségügyi foglalkozást tart a kerületi nyugdíjasok
számára;
félévente legalább egyszer életmód-vezetési, táplálkozási tanácsokat
Magyar Szakszervezeti
együttműködési tart kerületi idősek számára;
megállapodás „Séta az egészségért” programot szervez és bonyolít le évente
Szövetség
legalább egyszer;
hagyományőrző ünnepségeket rendez Nőnap, Idősek Világnapja,
Idősek karácsonya alkalmából a kerületben élő idősek számára;
igény szerint részt vesz az Önkormányzat által szervezett társadalmi
rendezvényeken, ünnepségeken;

Támogatás formája Helyiség címe

kedvezményes
helyiségbérlet

kedvezményes
helyiségbérlet

1097.
Budapest,
Drégely u. 9.

Támogatás lejárta

2021. június 30.

1095 Budapest,
Mester u. 59. 2022. december 31.
fszt. III.

Szervezet neve

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

Támogatás formája Helyiség címe

Támogatás lejárta

ifjúsági klub működtetése 7-8. osztályos és középiskolás diákok
számára
Magyar Vöröskereszt
Fővárosi Szervezete

Nagycsaládosok Országos
Egyesülete

Örökimádás
Templomigazgatóság

kedvezményes
helyiségbérlet

1095
Budapest,
Mester u. 38.
fsz. 1.

élelmiszer- ruhaosztást végez alkalmanként (amikor
társszervezetei útján illetve gyűjtések alkalmával nagyobb
mennyiségű adományhoz jut) a látókörébe tartozó kerületi
szegények javára;
folytatva az előző 25 éves munkájukat a továbbiakban is végzi
együttműködési a szelektív hulladékgyűjtést a 1091 Budapest Üllői út 121.
megállapodás szám alatti házban;
minden második héten ruhaosztást tart a kedvezményes bérleti
díjú helyiségben, ahol a Ludotéka-Ferencváros Csoport
önkéntesei ruha- és élelmiszer adománycsomagokat állítanak
össze kerületi (és egyéb szegény régiók) rászoruló családok
részére;

kedvezményes
helyiségbérlet

1091
Budapest,
Üllői út 121.
pince IX.

Ferencváros kerületben élő 50 hátrányos helyzetű család, továbbá
együttműködési
egyedülállók és idősek részére segítségnyújtás
megállapodás
időszakonként segélycsomag osztás

kedvezményes
helyiségbérlet

havi rendszerességgel élelmiszer-, tisztítószer és ruhaosztást tart

együttműködési
megállapodás tízórai csomagokat készít kerületi iskolák számára
önkénteseeket fogad és koórdinálja munkájukat
hajléktalan-ellátást folytat
nyugdíjaskubot működtet

2023. január 31.

1091
Budapest, Üllői 2020. december 31.
út 75-77.

Szervezet neve

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

Támogatás formája Helyiség címe

Támogatás lejárta

közösségi helyiséget működtet,
zenekari próbák részére helyiséget biztosít, hagyományos
cigány gasztronómiát bemutat,
ünnepi rendezvényeket lebonyolít,
Roma Kulturális és Sport IX. együttműködési kulturális programokat rendez, táncpróbák részére helyiséget
megállapodás biztosít,
KHE
rászorulók részére ruhát oszt,
szenior sakkbajnokságokat szervez,
sportfoglalkozások részére helyet biztosít, sportfelszereléseket
tárol,

kedvezményes
helyiségbérlet

1094
Budapest,
Tűzoltó u. 23. 2021. december 31.
szuterén V.
sz.

kedvezményes
helyiségbérlet

1092 Budapest,
Ráday utca 32.
földszint III.

Fodrász tanműhely működtetése

színházi nevelés keretein belül évente 8 alkalommal
drámapedagógiai előadásokat és feldolgozó foglalkozásokat tart
általános és középiskolások számára egész évadon keresztül;

Stúdió K

zenei- képzőművészeti- bábszínházi fejlesztő foglalkozásokat és
színházi előadásokat tart hátrányos helyzetű gyermekek számára
évente 5 alkalommal;
színházi előadásokat és foglalkozásokat tart speciális nevelési
igényű gyermekek és fiatalok számára az évadban legalább 10
együttműködési alkalommal (akadálymentesített színházi programok az AKKU
megállapodás Egyesülettel együttműködve), mely ingyenes programokról az
Önkormányzaton keresztül folyamatosan tájékoztatja a Budapest
IX. kerületi iskolákat, polgárokat;
élethosszig tartó tanulás-programunk keretében a felnőtt és az
idős
korosztálynak
tartott
képzőművészeti
műhelyfoglalkozásokon
10%
kedvezményt
biztosít
a
belépőjegyek árából; a sikeres koordináció érdekében felveszi a
kapcsolatot a Humánszolgáltatási Iroda idősügyi referensével;
ferencvárosi lakosoknak lakcímkártya felmutatása mellett 10%-os
kedvezményt biztosít előadásaira;

2023. február 28.

Szervezet neve

Szent Rafael Caritas
Alapítvány

Támogatási
forma

Nyujtott szolgáltatás

egész évben a szenvedélybetegek segítését, rehabilitációs
gondozását, ezen belül addiktológiai kezelésre való motiválást,
mely után az Alapítvány rehabilitációs gondozást és
utánkövetést vállal;
éves szinten 50 hajléktalan és 250 egyéb rászoruló mentális
támogatását, pszichoszociális ellátását,
korházba került gondozottak rendszeres látogatását,
együttműködési egyéni lelkigondozást egyeztetett időpontban,
megállapodás

az Alapítvány közösségi helyén (bérleményben) hetente két
alkalommal csoportos személyiség gyógyító gondozást tart,
(ezen alkalmakon tartós élelem, ruha, cipő, tisztálkodó szer
osztása, alkalmanként vérnyomás és lázmérés, szükség esetén
vény nélküli gyógyszer, vitamin, gyógytermékek biztosítása),

Támogatás formája Helyiség címe

Támogatás lejárta

kedvezményes
helyiségbérlet

1094
Budapest,
Tűzoltó u.
32/B fszt. I.

2021. május 31.

kedvezményes
helyiségbérlet

1092 Budpest,
Hőgyes Endre
u. 2. fszt. 2.

2023. január 31.

romapasztorációt végez;
telefonos lelkisegély-szolgálatot működtet,

Védett Átkelő Alapítvány

évi 4 kiállítás rendezése
évi 2 nemzetközi kiállítás rendezése
együttműködési évi 6 alkalommal kerületi közoktatási intézmények részére
megállapodás edukációs programok szervezése
évi 6 alkalommal kerületi közoktatási intézmények dolgozói számára
érzékenyítő foglalkozást tart
kerületi diákok részére közösségi szolgáltatot biztosít

