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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal működésének szabályait beépítette a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) 

önkormányzati rendeletbe. Ezzel a Szociálpolitikai Kerekasztal működése egyszerűbbé és 

rugalmasabbá vált, hatékonyabb lett a hivatal, a kerületi intézmények és civil szervezetek 

közötti párbeszéd és együttműködés. 

A 2018. évben a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai bekapcsolódtak a 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és az Idősügyi Tanács tevékenységébe, valamint a 

Szolgáltatástervezési koncepció feladatainak végrehajtásába. 

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagszervezeteiben dolgozó szakemberek munkáját, az eddigi 

szakmai együttműködések továbbfejlesztését szakmai konferencia szervezésével segítettük. 

2018. november 23. napján került megrendezésre (100 fő szakember részvételével) a 

Szociálpolitikai Kerekasztal szakmai konferencia „Család és az iskola” címmel.  

 

A rendezvény fő céljaként a család és az iskola kapcsolatát, valamint az oktatási intézmények 

21. századi kihívásait helyezte fókuszába, amely egy komplex, előadásokból és kiscsoportos 

beszélgetésekből összeállított programmal várta az érdeklődőket. 

 

„Fenyegetés vagy lehetőség? Digitális hátránycsökkentő pedagógiai eszközök a 21. 

században” címmel Fleischer Sára, a Microsoft Magyarország oktatási konzulense ezt a 

kérdést járta körül az iskolai digitalizációt bemutató prezentációjában. Az infokommunikációs 

eszközök, programok és applikációk használatával a tanóra 45 percébe többféle tevékenység 

fér bele, mintha a pedagógus csupán a tankönyvet és a táblát használná. Előadása egyszerű és 

könnyen használható, beépíthető ötleteket adott a pedagógusoknak a digitális, internetes 

eszközök használatával kapcsolatban.  

A Jobb Veled a Világ Alapítvány projekt menedzsere Lengyel Adrienn a Boldogságóra 

programot mutatta be. A pozitív pszichológia eszközeit használja a „Boldogságóra” program, 

amelynek fővédnöke Bagdy Emőke. A program célja, hogy ötleteket adjon a boldogságra való 

képesség fejlesztéséhez.  

Az összefogásra, szolidaritásra és együttműködésre nevelő „Békés iskola” projekttel a Zuglói 

Közbiztonsági NKft prevenciós koordinátora, Adler Katalin ismertette meg a résztvevőket. 

„A tényleg partneri a viszony? A nem együttműködő szülők” című előadásával L. Ritók Nóra 

a problémás szülők kezelését mutatta be a Berettyóújfalu környékén, mélyszegénységben 

élőket komplexen, gyerekekkel és családdal együtt támogató Igazgyöngy Alapítvány szakmai 

vezetőjeként.  

Ezt követően word café módszer segítségével bemutatkoztak a Ferencvárosban működő 

közösségi terek: ADNA Cafe, Átkelő Galéria - Művészeti és Befogadó  Tér, Ferencvárosi 



 

 

Tanoda, H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér, Itt és Most  Közösségi Tér, KONKÁV 

Közösségi Tér és Prevenciós Műhely, Mester Galéria és Közösségi Tér, valamint az óvodai-

iskolai pszichológusi hálózat és szociális segítő szolgáltatás.  

Ferencvárosban 2018-ban újabb ifjúsági közösségi terek újultak meg, valamint kezdték meg 

működésüket, és ezáltal a gyermek-ifjúsági korosztály részére nyújtott prevenciós és 

szabadidős szolgáltatások köre bővült, így 7 közösségi tér működik. 

1. H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér  

Az Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér elsődleges célja a segítségnyújtás az intézményt 

megkereső fiatalok számára a mindennapi életük során felmerülő problémák megoldásában, 

kérdéseik megválaszolásában, információs igényeik kielégítésében. Céljuk, hogy a gyermek 

és ifjúsági korosztály bármilyen problémával, kéréssel vagy kérdéssel bemehessen, és azonnal 

segítséget kapjon. Tevékenységük három területen jelenik meg: információnyújtás, 

tanácsadások, közösségi klubok – csoportfoglalkozások tartása. Az Ifjúsági Irodában 

megforduló gyermekek, fiatalok többsége halmozottan hátrányos helyzetű, rossz anyagi és 

családi háttérrel rendelkezik.  

A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér „Nyár52” projektje nyerte el az Új Nemzedék Díjat, 

amit a Youth Hungary 2018 konferencián vettek át. A H52 Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 

munkatársai 2018 nyarán a szünidő minden egyes napjára extra programot szerveztek, 

amelyek illeszkedtek az időszak hangulatához. Többek között voltak strandolni és kirándulni, 

sütöttek lángost, készítettek fagyit, számháborúztak a parkban, és persze a hűsítő vízibomba 

csatáról sem feledkeztek meg. Céljuk volt, hogy a nyár a kikapcsolódásról és az élményekről 

szóljon. Ezt sikerült is megvalósítani, hiszen olyan változatos és színes programsorozatot 

állítottak össze, ami minden korosztályt megszólított. Az Iroda rendszeres látogatói a 

környékbeli, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, akik közül sokaknak nem adatik meg 

nyáron az igazi kikapcsolódás. A projekt keretein belül kifejezetten olyan programokat 

szerveztek, amelyek feledhetetlen élményeket nyújthattak kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

2. Ferencvárosi Tanoda  

A Ferencvárosi Tanoda célja, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a 

család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosítani a sikeres és eredményes 

iskolai előrehaladáshoz, a továbbtanuláshoz. Sok tanuló sikertelen az iskolában, a kudarcok 

lemorzsolódáshoz, alacsony iskolai végzettséghez vezetnek. A Tanoda legfontosabb 

tevékenysége: általános iskolás tanulók korrepetálása, képességfejlesztése, szinten tartása, 

vizsgákra való felkészítése az alábbi tantárgyakból (matematika, fizika, történelem, magyar 

nyelv és irodalom, földrajz, kémia, biológia, informatika, angol és német nyelv).  

Az általános iskolába járó tanulók esetében a további cél, hogy a Tanoda segítse képességeik 

kibontakoztatásán keresztül az iskolai előrehaladásukat annak érdekében, hogy érettségit 

nyújtó középiskolában, vagy szakközépiskolában folytathassák tanulmányaikat. 

A Tanoda kiemelt célja, hogy pedagógiai eszközrendszerével hozzájáruljon a társadalmi 

leszakadás megakadályozásához és a társadalmi integrációhoz. Feltételrendszerével olyan 

helyzetet teremt, mely érvényesíti az igazságosság és szolidaritás értékeit, valamint fókuszba 

helyezi az egyenlő bánásmód és a méltányosság alapelveit.  

 

3. Mester Galéria és Közösségi Tér  

      Célja a 6 és 25 év közötti gyermekek és fiatalok tehetséggondozása, művészeti nevelése 

közösségi tér programokon keresztül, ahol lehet alkotni, fejlődni és közösségi kompetenciákat 

fejleszteni. Minden hónapban új időszaki kiállítás nyílik diákok képző- és iparművészeti 

alkotásaiból. A közösségi tér, olyan szabadidős programokat kínál, ami fejleszti a kreativitást 

és a szabadidő hasznos eltöltését is segíti, valamint ezáltal közösségépítő funkciót is betölt. 



 

 

       

4. KONKÁV Közösségi Tér és Prevenciós Műhely  

A Köztes Átmenetek a „Drog” című interaktív prevenciós kiállítással egybekötött közösségi 

tér. Az 5 szobából álló interaktív drog-prevenciós kiállítás a 14 éven felüli diákokat, szülőket 

és pedagógusokat várja. Egy-egy látogatócsoport másfél órát tölt a kiállítótérben, 

pszichológus, addiktológus, szociális munkás kollégáink vezetésével. 

 A Köztes Átmenetek kiállítás célja: 

 hiteles képet közvetíteni a drogfogyasztásról, mint soktényezős, bonyolult társadalmi 

jelenségről, 

 aktívan hozzájárulni az iskolák kötelező prevenciós feladataihoz, 

 közösen keresni a fogyasztás egyéni és közösségi, társadalmi okait, 

 beszélni a szerhasználat következményeiről, a szerek a hatásairól, veszélyeiről, 

 megtalálni a szenvedélybetegség kialakulásában vagy elkerülésében döntő szerepet 

játszó kockázati és védő tényezőket, 

 érzékenyíteni a probléma és a szenvedő ember iránt. 

 

Az állandó kiállításon túl hétköznap délutánonként a 12-20 éves fiatalok részére szabadidős  

programok, képzések, tanácsadások működnek. A közösségi tér komplex terei lehetőséget 

biztosítanak prevenciós szakmai műhelyként való működésre is. Ezen kívül lehetőséget nyújt 

pedagógus és szociális szakmai képzések, workshopok, mini-konferenciák, filmklub 

rendezésére is. 

 

5. Átkelő Galéria és Művészeti Befogadó Tér, a mentális zavarokkal élők műveit bemutató 

művészeti és közösségi központ. A hazai art brut és outsider művészet így először kap teret a 

IX. kerületben szívében. A Galéria célja, hogy nemzetközi színvonalon, európai kontextusba 

ágyazva képviselje és mutassa be a magyarországi art brut és outsider művészetet, valamint az 

ehhez kapcsolódó szakmai munkát. A tér egy nyitott, befogadó központ, ahol kiemelkedő 

lehetőség, hogy a Galériában a mentális zavarokkal élő gyermekek és fiatalok művészeti 

világa közelebb kerülhet majd a mindennapi emberekhez ezzel elősegítve a fejlődésről és a 

jövőről való felelős gondolkodás megszilárdulását.  

 

6. ADNA Cafe drog-mentes közösségi tér  

A Magyarországi Református Egyház működteti a drog-mentes kávézót. Elsődleges cél a 

drogmisszió és a fiatalok részére segítő programok biztosítása. 

7. Itt és Most Közösségi Tér  

Színházi és kulturális közösségi tér, ahol az egyéni fejlődési lehetőségek biztosítása és a 

közösségi aktivitást segítő fő tevékenység az improvizáció, mely személyiség- és 

közösségépítő hatásában maximális. Az improvizációs estek a diákok ötleteiből építkeznek. 

A közösségi térben gyerekeknek és fiataloknak tartanak heti rendszerességgel 

műhelyfoglalkozásokat. Otthont biztosítanak a kerületben élő, tanuló, dolgozó fiatalok önálló 

kezdeményezéseinek. 

 

Budapest, 2019. február 12. 

               Kállay Gáborné  s.k. 

           alpolgármester 


