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Utólagos  tájékoztatás  gyermekek  és  fiatal  felnőttek  számára  prevenciós  programokra  benyújtott  
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Ügyiratszám: Kp/44081/1/20011/XII. Tárgy: Tájékoztatás pályázat benyújtásáról.
Ügyintéző: Tamás Beáta Melléklet: 4 db : - 

Tisztelt Bizottság!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet 
KAB-ME-11-A/B/C kódszámmal pályázatot írt ki a kábítószer megelőzését célzó programok 
támogatására.   

A Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei az „Alul-járó” Ferencvárosi 
Ifjúsági Információs és Tanácsadó irodán keresztül kíván megvalósítani  gyermekek és fiatal 
felnőttek számára prevenciós programot.  
A benyújtási határidő 2011. szeptember 15. napja volt. 

A  pályázaton  legalább  100  ezer  forint,  legfeljebb  3  millió  forint  vissza  nem  térítendő 
támogatás  igényelhető.  A  pályázónak  10  %  önrészt  kell  biztosítania.  A  támogatás 
előfinanszírozott.

A  benyújtott  projekt  összköltsége  2.918.700  Ft, az  önrész  költsége  300.000,-Ft,  ami  a 
FECSKE költségvetési keretéből kerül kifizetésre.  

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy utólag hagyja jóvá a FECSKE által a gyermekek és fiatal 
felnőttek számára prevenciós programokra - benyújtott pályázatot, amit jelen előterjesztéshez 
mellékelek. 

Budapest, 2011. szeptember 13.

 (: Dr. Gáspár László s.k. :)
irodavezető

Határozati javaslat

A Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Ferencvárosi Egyesített Családsegítő 
Központ és Intézményei által a gyermekek és fiatal felnőttek számára prevenciós programokra 
benyújtott  pályázatáról szóló utólagos tájékoztatást.  A pályázati  önrészt az intézmény saját 
költségvetéséből biztosítja. 
Felelős: HÜB elnöke
Határidő: értelemszerű

Cím:1092 Budapest, Bakáts tér 14.Tel.: 217-0763, Fax.:215-1084, e-mail: uszi@ferencvaros.hu
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A FECSKE prevenciós programjai 
gyermekek és fiatalok számára

I. Egyéni fejlesztés és tanácsadás

• Pszichológiai  tanácsadás  fiataloknak  „Alul-járó”  Ifjúsági  Információs  és 
Tanácsadó Irodában

Cél: heti két órában pszichológiai tanácsadás biztosítása

Célcsoport: diákok, fiatalok és fiatal felnőttek

Program: Az  Ifjúsági  Irodában  a  kezdetek  óta,  immár  11  éve  tudjuk  biztosítani  ezt  a 
lehetőséget. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy diákok és fiatal felnőttek az ifjúsági irodák 
oldott légkörének és a segítők szakmai felkészültségének köszönhetően használják is ezt a 
lehetőséget.  Vannak  időszakok,  amikor  csak  két-három  héttel  később  tudunk  időpontot 
megajánlatni, ami valljuk be, egy krízisben lévő fiatalnál (és felnőttnél is) igen csak hosszú 
várakozási idő. Más ifjúsági irodába még át tudjuk irányítani a fiatalokat, de sem a szociális, 
sem az oktatási ágazathoz tartozó intézményekben zajló tanácsadások igénybevételére nem 
tudjuk  rábeszélni  őket.  Ezért  tartjuk  nagyon  fontosnak,  hogy  a  program  ideje  alatt  is 
biztosított legyen ez a szolgáltatás

Tervezett költségek:
- mentálhigiénés szakember tiszteletdíja (6 hó x 80.000,- Ft)
- támogatásból: 240.000,- Ft
- önrészből: 240.000,- Ft

II. Csoport- és klubfoglalkozások – másodlagos és harmadlagos prevenció

• Prevenciós klub fiataloknak – Gyermekjóléti Központ

Cél: A  különböző  szenvedélykeltő  szerekről,  szenvedélybetegségről,  függősségről  való 
tájékoztatás és beszélgetés az érintett korosztállyal. Fontos, hogy az adott korosztály számára 
készüljön a program, ezért  célszerű legalább két célcsoportot megjelölni életkor szerint. A 
foglalkozások  fő  témája  a  drogprevenció,  de  ehhez  kapcsolódóan  fontos  kitérni  az 
önismeretre és a szexuális felvilágosításra.

Célcsoport: Célszerű külön foglalkozni a 10-14 és a 14-18 éves korosztállyal.

Feladatok: Érdemes különválasztani a tanácsadást és foglalkozást. A tanácsadás során minél 
több információt  érdemes megosztani  egy előadás  keretein belül  a fiatalokkal,  lehetőséget 
biztosítva arra, hogy kérdezzenek.  A foglalkozás  interaktív módon zajlik, ahol beszélgetés 
során  felmérhetők  az  ismerethiányok,  téveszmék  és  a  fiatalok  feltehetik  kérdéseiket.  A 
foglalkozások végén kioszthatók az ismeretterjesztő és az egészségvédelemmel, megelőzéssel 
kapcsolatos anyagok: pezsgőtabletta, óvszer, terhességi teszt stb.

Munkaforma:
- Tanácsadás
- Beszélgető kör, tematikus foglalkozások

Tervezett költségek: 
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- drogtesztek: 20.000,- Ft
- ismeretterjesztő anyagok (filmek, könyvek): 30.000,- Ft
- szóróanyag: 38.000,- Ft
- terhességi tesztek: 40.000,- Ft
- vitaminok, gyógyhatású készítmények: 30.000,- Ft

• Kamasz csoport a Fehér Holló Gyermekek Átmeneti Otthonában

Cél: a részvevők felvilágosítása, tájékoztatása, életkorukból adódó helyzetek átbeszélése

Célcsoport: 10-18 éves gyerekek és fiatalok, akik a Fehér Hollóban élnek a program ideje 
alatt

Program:  A  programrészben  kiemelt  hangsúlyt  kap  a  drogprevenció,  adott  esetben  az 
ártalomcsökkentés,  a  fogamzásgátlással  és  szexualitással  kapcsolatos  felvilágosítás,  és 
fontosnak tartjuk, hogy átbeszéljük, hogy honnan és hogyan tudnak segítséget kérni, ha bajba 
kerülnek,  és  kihez  érdemes  fordulniuk  –  akár  családon  belül,  akár  a  professzionális 
segítőkhöz. A csoportfoglalkozásokat páros vezetéssel tervezzük, a szükséges eszközöket a 
partnerszervezet biztosítja.

Tervezett költségek: 
- csoportvezetői tiszteletdíj: 150.000,- Ft

• Fejlesztő foglalkozások a Fehér Holló Gyermekek Átmeneti Otthonában

Cél: az  Otthonban  élő  gyermekek  és  fiatalok  kompetenciáinak  fejlesztése,  kiemelten  a 
kommunikációs, koordinációs és szociális kompetenciák

Célcsoport: 0-18 éves gyerekek és fiatalok, akik a Fehér Hollóban élnek a program ideje alatt

Program: a GYÁO alapvető feladatai közé tartozik az Otthonban élő gyermekek és fiatalok 
fejlesztése, felzárkóztatása. Az Otthon munkatársai napi szinten látják el ezt a feladatot, de 
jelen pályázat keretein belül a következőkhöz kérnének támogatást:

Tervezett költségek: 
- beltéri sátor koordinációs hengerrel 10.000,- Ft
- homok a homokozóba 24.000,- Ft
- homokozó szettek és játékok 20.000,- Ft

• Drogprevenciós csoport kamaszoknak – „Alul-járó” IITI

Cél: felvilágosítást nyújtani és alternatív lehetőségeket mutatni a csoporttagoknak

Célcsoport: 14-18 éves fiatalok

Program: Ifjúsági  Irodánk  fő  célkitűzése,  hogy  a  hozzánk  betérő  fiatalok  számára  olyan 
programokat biztosítson, amelyek elősegítik szociális és mentálhigiénés problémáik kezelését, 
illetve  azok  megelőzését.  Azt  tapasztaltuk,  hogy  a  fiatalok  közül  mind  többen  kerülnek 
kapcsolatba kábítószerekkel. A látóterünkbe került fiatalok közül sokan nem tudnak, vagy a 
kirekesztéstől  való  félelem  miatt  nem  mernek  problémáikról  beszélni,  kérdéseiket  saját 
közegükben  feltenni.  Egyrészt,  mivel  teamünkben  nincs  addiktológus,  vagy  korábban  a 
kezelésben/prevencióban  jártas  szakember;  másrészt  a  fiatalok  az  Irodán  kívül  más 
intézményt  nem,  vagy  csak  nagyon  ritkán  vesznek  igénybe,  egyre  fontosabbnak  tartjuk 
Irodánk  szolgáltatásainak  ez  irányú  bővítését.  A  pályázat  idejére  szeretnénk  megbízással 
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foglalkoztatni  egy szakembert,  aki mind a munkatársaknak, mind a fiataloknak a program 
ideje alatt 6 alkalommal.

Tervezett költségek:
- élelmiszerek (gyümölcs, ásványvíz, apró csokik és cukrok) 9.000,- Ft
- meghívott előadó és addiktológus tiszteletdíja 144.000,- Ft

• Egészséges életmód tanácsadás és kiscsoportos beszélgetés – „Alul-járó” IITI

Cél: felvilágosítás  és  ismeretterjesztés  a  14-20  éves  fiatalok  részére  tematikus 
csoportfoglalkozások révén

Program: A  program  ideje  alatt  hat  alkalommal  tervezzük  ezt  a  programelemet.  A 
programrészt az indokolja, hogy bár az iskolákban több, egészséges életmóddal kapcsolatos 
program van, tehát információkkal el van látva – nem ismerik a testüket, a test működését és 
jelzéseit, az ok-okozati összefüggéseket, sok esetben nincs tudásuk arról, hogy mit tesznek 
szervezetükkel,  milyen  káros  következményekkel  kell  számolniuk.  Szeretnénk  a  fiatalok 
igényeire egy egészségügyi kérdésekben is jártas szakember biztosításával válaszolni. Mivel 
jelenleg  munaktársaink  között  nincs  ilyen  szakember,  ezért  feladatunk  ebben  a 
programelemben több esetben „csupán” a fiatalok igényeinek felmérése, a megfelelő képzett 
és tapasztalt szakember biztosítása, az alkalmak leszervezése.

Tervezett költségek:
- élelmiszerek (gyümölcs, ásványvíz, apró csokik és cukrok) 9.000,- Ft
- irodaszerek, nyomtatás és fénymásolás ktg-e 25.000,- Ft
- meghívott előadó tiszteletdíja 60.000,- Ft

• Fülakupunktúrás addiktológiai kezelés 

Cél: Az  akupunktúrás  kezelés  során  a  fülön  található  pontok  stimulálásán  és  a 
csoportfoglalkozásokon keresztül elősegíteni a részvevők szenvedélyeik okozta tüneteket

Célcsoport:  A  FECSKE  ügyfelei  és  az  érdeklődő  ferencvárosi  lakosok  számára,  akik  el 
tudnak köteleződni erre a 6 hetes kezelésre

Program: Az akupunktúrás kezelés során a szenvedélybetegségek kezelésére szolgáló NADA 
protokoll  szerinti  pontokat  kezeljük.  Az  akupunktúrás  kezelés  során  a  fülön  található 
pontokon  keresztül  a  fõbb  szervekre  hatunk:  Vegetatív  idegrendszer  szimpatikus  és 
paraszimpatikus  ága  máj,  vesék,  és  a  tüdő.  Ezek  nyugtató,  izomlazító,  stressz  oldó, 
méregtelenítő, relaxáló hatásúak. A tűk elhelyezése után tematikus beszélgetéseket tartunk a 
részvevők igényeinek figyelembevételével. 
Az akudetox kezelés időtartama: 2 hétig hetente3x, 2hétig hetente 2x, majd 2 hétig hetente 1x. 
Egy kezelés időtartama 60 perc.

A szervekhez tartozó pontok stimulálásával:
- elkezdődik és felgyorsul a szervezetből történő méreganyagok kiürülése, a méregtelenítés 
beindul
- rendeződnek a feszültségből eredő problémák,
- feltisztul a gondolkodás, memória,
- a lelki blokkok oldódnak,
- kiegyensúlyozottabbá válik a kliens,
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- csökken az étvágy (túlevés esetén),
- csökkenti a szer utáni sóvárgást
- javul az alvás, erőnlét, étvágy
- csökken a kliens agresszivitása, kezelésről kezelésre együttműködőbb.

Tervezett költségek: 
- Az eszközköltség összesen: 51.300,- Ft
- Munkadíj: (7500 Ft/óra) 270.000,- Ft

• IRISZ Klub - Felépülő Szenvedélybetegek Nappali Intézménye

Cél: barátságos,  védett,  józan  környezet  biztosítása  szenvedélybetegek  és  hozzátartozóik 
számára; jelen pályázatban a klubhelyiség társas környezetének javítása az Intézmény segítői 
feladatainak hatékonyabbá tétele érdekében

Célcsoport: a  szenvedélybetegségek  legszélesebb  körében  (alkohol,  drog,  szerencsejáték, 
gyógyszer, Internet, vásárlás, stb.) érintett, terápiáját követően a józan életformára önállóan 
nem, vagy csak segítséggel képes budapesti lakosok 
Az Intézményben zajló szakmai  tevékenységek: addiktológiai  -  és életvezetési  tanácsadás, 
lelki segítség, egyéni és csoportos terápiás beszélgetések, önsegítési lehetőség (A.A., N.A.), 
kulturális programok, szociális segítség (fürdés, mosás), valamint - igény alapján - (szociális) 
étkeztetés biztosítása. A pályázat támogatása esetén abban kérnénk segítséget, hogy támogató 
és  tájékoztató  munkánk  eredményességét  a  klubhelyiség  bútorzatának  beszerzésével 
emelhessük.  Jelenleg  „leharcolt”,  elhasznált,  nem  tisztítható  ülő  alkalmatosságokkal 
rendelkezünk, melyek száma sokszor nem is elégséges.

Tervezett költségek: 
- 15 db klubfotel 150.000,- Ft
- 2 kanapé 40.000,- Ft

• Álláskereső klub – „Alul-járó” IITI

Cél: elősegíteni a fiatal álláskeresők elhelyezkedését 

Célcsoport: 18-35 éves álláskeresők

Program: A munkanélküliség,  mint  helyzet,  a személyiség  állapotát  negatívan befolyásoló 
tényező, a munkakeresés sikertelenségének oka nemcsak a személyiségben rejlő tisztázatlan 
kérdésekből  következik,  hanem  ismeret,  tanulás  hiányból.  Az  elhelyezkedést  segítő 
klubfoglalkozásokon  a  pályakezdők  és  fiatal  álláskeresők  megismerik  a  hatékony 
álláskeresési  technikákat,  jobban  meg  tudják  fogalmazni  a  munkaerőpiacon  eladható 
képességeket,  motiváltabbá,  elkötelezettebbé  válnak  a  munkába  állás  terén,  megismerik 
egymást a program alatt, majd azt követően segítségre lehetnek társaik és önmaguk számára, a 
sikeres  elhelyezkedés  érdekében.  Azt  tapasztaltuk,  hogy  a  csoport  megtartó  ereje 
kézzelfogható eredményeket mutat. 

Tervezett költségek:
- telefonköltség 21.000,- Ft
- az internet előfizetési díja 36.000,- Ft
- adminisztrációs ktg-ek (irodaszerek, tonerek) 35.000,- Ft

III. Elsődleges prevenció – szabadidős lehetőségek 

•Filmklub – Gyermekjóléti Központ
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Cél: Felvilágosítás,  prevenció,  minden,  ami  a  droggal  kapcsolatos.  Alapvető  ismeretek  a 
drogokkal  kapcsolatban  (típusok,  mellékhatások,  segítség).  A  droghasználat 
következményeinek,  veszélyeinek  bemutatása  a  filmek  által.  (dokumentumfilmek, 
játékfilmek).  Tájékoztatás arról,  hogyan és hol tudnak segítséget kérni a már szerhasználó 
fiatalok.

Célcsoport: 12-14 éves korig és 15-18 éves korig, fiúk, lányok vegyesen, ingyenesen vehetik 
igénybe, délután, iskolaidőn kívül!

Feladatok: Filmklub  megszervezése,  a  célcsoport  felkutatása,  motiválása  (kéthetente  1 
alkalommal max. időtartam 3 óra). Max. 1-1,5 órás film megnézése. A film kiválasztásában a 
kamaszok javaslatot tehetnek, vagy választhatnak az általunk kínált lehetőségek közül. A film 
után  közös  beszélgetés  (a  filmben  látottak  megbeszélése,  saját  tapasztalatok,  vélemények, 
érzések a filmmel kapcsolatban).
Igény szerint egy-egy alkalommal szervezet, vagy hivatalos személy (rendőr, gyámhivatal), 
más szakember (addiktológus, pszichológus, toxikológus) meghívása, melynek célja szintén a 
tájékoztatás, felvilágosítás.

Tervezett költségek:
- Szóróanyagok beszerzése, sokszorosítása a kamaszok számára 20.000,- Ft
-  élelmiszer  (ropi,  popcorn,  szendvics,  idénygyümölcs,  tea,  szörp,  ásványvíz,  cukor, 
citromlé) 30.000,- Ft

• Gyermek és ifjúsági kézműves klubok 

A Gyermekjóléti Központban:

Célcsoport:   Ferencvárosban  élő  -  különös  tekintettel  a  Gyermekjóléti  Központtal  szoros 
kapcsolatban lévő - gyermekek és fiatalok (6-17 éves korosztály).

Foglalkozások: kétheti rendszerességgel (a program ideje alatt összesen 12 alkalommal) 1 ½ - 
2  óra  időtartamú  délutáni  probléma  megbeszélő,  fejlesztő,  kézműves  tematikával  6-10 
gyermek részvételével. Készülés az ünnepre, ismeretterjesztés.

Kiemelt ünnepek: Mikulás (ajándékkészítés, otthoni téli díszek), advent és karácsony (minden 
korosztálynak  ajándék és  fenyődísz  készítés,  „honnan ered az ünnep,  honnan jön a  fa?”), 
farsang (eredete,  a  maszkok jelentése),  húsvét  (tavaszünnep,  keresztény és  népi  szokások, 
szertartások)

Tervezett költségek: 
- kézműves alapanyagok 28.600,- Ft
- tároló dobozok 6.600,- Ft

A Családsegítő Szolgálatokban - Varázsceruza Alkotócsoport

Cél: a  részvevők  szabadidejüket  hasznosan,  értékesen  töltsék  el  megakadályozva  ezzel  a 
deviáns  szubkultúrákba  való  csatlakozásukat,  miközben  átélik  az  alkotás  örömét,  érzik 
feszültség levezető hatását, kreativitásuk kibontakozik, új illetve hagyományos ismeretekben 
és technikákban szereznek jártasságot

Célcsoport:  A Családsegítő Szolgálatokkal szoros kapcsolatban lévő gyermekek és fiatalok 
(6-14 éves korosztály). Az elmúlt években a foglalkozásokon 12-15 érdeklődő volt jelen.
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Foglalkozások: 2 órában, a program ideje alatt három alkalommal. Mivel az iskolák a tanítási 
szünetek ideje alatt  nem biztosítanak megfelelő,  érdeklődési körökhöz igazodó szabadidős 
tevékenységeket,  ezért  különösen fontosnak tartjuk,  hogy ezekre  az  időszakokra  értelmes, 
aktív  kikapcsolódási  lehetőségeket  biztosítsunk.  Továbbá  feladatunknak  tartjuk  még  az 
alapvető pozitív viselkedési minták közvetítését, megerősítését, mint például a rendszeresség, 
pontosság,  egymás  iránti  tiszteletadás  kialakítását.  A foglalkozások  témáinak  összeállítása 
során figyelembe vettük a gyermekek eltérő nemét,  korát,  hogy mindenki  megtalálhassa a 
számára legvonzóbb tevékenységet. A foglalkozásokat 3 családgondozó munkatársunk tartja.

Tervezett költségek: 
- kézműves alapanyagok 15.000,- Ft

• Kirándulások a programban részt vevő fiatalok, gyerekek részére

Cél: lehetőséget biztosítani olyan programokon, kirándulásokon való részvételre, amelyet a 
család anyagi helyzete nem képes

Célcsoport: 6-18 éves gyerekek és fiatalok, akik a FECSKE ügyfélköréhez tartoznak és részt 
vesznek a különböző programelemekben

Program:  el  szeretnénk  látogatni  a  Fővárosi  Állat-  és  Növénykertbe  (összesen  24  fő  + 
kísérők), és a Csodák Palotájába (24 fő + kísérők). A kirándulások szervezésénél fontosnak 
tartjuk a jutalom jellegét hangsúlyozni: azok a fiatalok vehetnek részt a kirándulásokban, akik 
tesznek valamit a közösségükért, akik együttműködnek társaikkal, segítik őket.

Tervezett költségek: 
- belépőjegyek összesen: 70.300,- Ft

• Az „Alul-járó” Klub foglalkozásai: 

Cél: a szabadidős tevékenységek szocializációs hatása segítségével közösséggé formálni az 
„Alul-járó”  Ifjúsági  Irodába  járó  fiatalokat  –  a  közösség  visszatartó  erejére,  alternatív 
lehetőségek  megmutatására  és  a  segítőkkel  kialakított  bizalmi  kapcsolatra  építve 
hatékonyabbá tenni mindennapi munkákat, növelni a kínált programokon való aktív részvételt

Célcsoport: az Ifjúsági Irodába járó fiatalok – életkortól függetlenül

Program: 

- Kézműves foglalkozások

Célunk, hogy a résztvevők átéljék az alkotás örömét. A motorikus mozgások révén érezzék 
feszültség  levezető,  oldó  hatását,  miközben  alternatívát  kínálunk  a  szabadidejük  hasznos 
eltöltésére.  A csoportos kreatív  tevékenységek következtében interperszonális  kapcsolataik 
javulnak és sikerélményhez jutva önértékelésük magasabb szintre kerül. 

- Tini Akták Filmklub
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A 20-30 perces kisfilmek olyan témákat ölelnek fel, amelyekkel a fiatalok mindennapi életük 
során  közvetve  vagy  közvetlen  módon  találkoznak:  kábítószerek,  alkohol,  dohányzás, 
rasszizmus,  tolerancia,  szülő-gyerek  kapcsolat,  párkapcsolat.  Azt  tapasztaltunk  az  elmúlt 
időszakban,  hogy  a  régebben  jól  működő  filmklubokba  már  nem  tudjuk  becsábítani  a 
fiatalokat  –  nem „áldoznak” életükből  másfél-két  órát  arra,  hogy megnézzünk egy filmet, 
utána pedig még beszélgessünk is róla. Viszont a 20-30 perc már belátható idő számukra; 20-
30 percre szívesen leülnek, és utána már nem nézegetik a telefonjaikon az időt, hanem akár 
egy órát is mesélnek a hasonló élményeikről, konfliktusaikról. 

A filmek partnerszervezetünk, a Keménydió Közhasznú Egyesület rendelkezésére állnak már

- Játék és társasjáték

Azt tapasztaljuk, hogy az Ifjúsági Irodába járó fiatalokat már nem vonzzák a társasjátékok, 
pontosabban  „dedós”  és  „béna”  elfoglaltságnak  tartják.  Ezzel  együtt,  amikor  sikerül 
rávennünk  őket,  hogy  legalább  próbálják  ki,  ha  már  kritizálják,  akkor  rövid  időn  belül 
hatalmas jókedv és hangos nevetés alakul ki – legyen szó mutogatós, rajzolós játékról, vagy a 
legegyszerűbb  Ki  nevet  a  végén?  társasról.  Továbbra  sem  szeretnénk  feladni  ezt  a 
tevékenységet, bár úgy tűnik, hogy a játékban részt vett fiatalok mintha elfelejtenék a közös 
élményt  a  következő  alkalomra.  Nagyon  fontosnak  tartjuk,  hogy  a  fiatalok  újra  és  újra 
megtapasztalják  ezt  az  élményt,  a  közös  játékot  és  nevetést,  ennek stresszoldó hatását  és 
izgalmait,  hogy majd saját  családjukban, szülőként ők is megtaníthassák gyermekeiknek a 
játék önfeledt örömét.

Tervezett költségek:
- élelmiszerek (gyümölcs, ásványvíz, apró csokik és cukrok) 21.000,- Ft
- alapanyagok a kézműves fogl. 39.000,- Ft
- játékok, társasjátékok, sporteszközök 40.000,- Ft

IV. Szélesebb körnek szóló programjaink

• Rendezvényeken való részvétel – „Alul-járó” IITI

Cél: helybe vinni szolgáltatásainkat és ismertebbé tenni az „Alul-járó” IITI-t

Célcsoport: Ferencvárosi lakosok, kiemelten a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek

Program: információs  mobilszolgáltatás,  kézműves  foglalkozások,  tiniknek  tesztek, 
kérdőívek,  tematikus  beszélgetések  szervezése  (a  rendezvény  témája,  illetve  a  szervezők 
kérése szerint), logikai játékos vetélkedők Azt tapasztaltuk, hogy ha már történt személyes 
kontaktus, sokkal inkább igénybe veszik a szolgáltatásainkat, a célcsoport számára biztosított 
lehetőségeket, ezért az év során összesen 6 alkalommal vennénk részt rendezvényeken, helyi 
szabadtéri  programokon.  Mivel  évek óta  részt  veszünk  egész  napos  eseményeken,  ezeket 
előre tudjuk tervezni, de a kisebb helyi programokat sajnos nem tudjuk előre. A pályázatban 
csak az alkalmak számát tudjuk jelezni  – várhatóan a következő rendezvényeken veszünk 
részt a program ideje alatt: Lakótelepi Vigasságok, AIDS-nap, Karácsonyi programsorozat, 
Ferencvárosi Egészségnap, Jeges Majális, Játszótér Népe Piknik.

Tervezett költségek:
- élelmiszerek (gyümölcs, ásványvíz, apró csokik és cukrok) 24.000,- Ft
- alapanyagok a kézműves fogl. és játékokhoz: 18.000,- Ft
- arcfestő vagy hennázó tiszteletdíja 60.000,- Ft

• www.alul-jaro.hu    
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Cél: ifjúsági információs honlapunk fejlesztése a célcsoport átláthatóbb, felhasználóbarátabb 
tájékoztatása érdekében 

Célcsoport: internetező fiatalok

Program: Az „Alul-járó” Ferencvárosi  Ifjúsági Információs  és Tanácsadó Iroda elsődleges 
feladata,  hogy a környéken lakó és közlekedő fiatalok számára információs és tanácsadási 
helyül szolgáljon. Három éve létrehoztunk egy honlapot, hogy azokat a fiatalokat is elérjük, 
illetve azok a fiatalok is elérhessék információinkat,  akik nem tudják felkeresni irodánkat, 
vagy  lakókörnyezetükben  nincs  ilyen  típusú  ellátási  forma.  Folyamatosan  frissítjük  a 
honlapon  található  információkat,  illetve  bővítjük  új  témákkal  –  attól  függően,  hogy  a 
célcsoport  érdeklődése  hogyan  változik.  Jelenleg  nagyon  sok  információ  található  17 
témakörben,  de  azt  szeretnénk,  ha  az  alapstruktúrát  a  könnyebb  eligazodást  segítve 
átalakíthatnánk Munkatársaink már elsajátították az információk feltöltésének módját, de nem 
rendelkezünk  honlapkészítői,  -szerkesztői  tudással,  ezért  külső  szolgáltató  segítségét  kell 
igénybe vennünk. 

Tervezett költségek:
- honlapfejlesztés költsége 60.000,- Ft

• Ifjúsági információ és tanácsadás 

Cél: ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatásunk részére infrastrukturális fejlesztés, ami 
tevékenységeink szakmai és technikai színvonalát emelné

Célcsoport: 12-35 éves fiatalok

Program: Az  Ifjúsági  Iroda  hiánypótló  szereplő,  hiszen  a  fiatalok  számára  nem  áll 
rendelkezésre  más  olyan  szolgáltató  rendszer,  amely  ilyen  komplex  formában  kínálna 
megoldást  az  iskolán,  illetve  munkahelyen  kívüli,  valamint  az  ott  nem  megoldható 
problémákra, nem megválaszolható kérdésekre. Tekintettel arra, hogy az információhoz való 
jog alapvető  emberi  és  állampolgári  jog,  kijelenthető  az,  hogy irodánk alapellátás  jellegű 
szolgáltatást nyújt a fiatalok számára. Idén ősszel volt, hogy 11 éve működünk. A 11 év alatt 
közel 42 ezer megkereséssel számolunk. Eszközeinket folyamatosan használjuk, naponta 15-
25  fiatallal  dolgozunk.  Támogatást  ahhoz  szeretnénk  kérni,  hogy  az  információnyújtás 
szolgáltatásunkhoz és a tanácsadásokhoz vásárolhassunk két új számítógépet, adathordozókat, 
illetve a szűkös (56nm) klubhelyiségbe a társasjátékoknak, játékoknak és sportszereknek és a 
még kisebb irodába a papír alapú dokumentumoknak vásárolhassunk egy-egy szekrényt. 

Tervezett költségek:
- 2db számítógépes konfiguráció - az ügyfélgépek cseréje 170.000,- Ft
- 2 billentyűzet és egér szett 12.000,- Ft
- 4 db adathordozó (4GB pendrive) 10.000,- Ft
- 2 db szekrény 42.900,- Ft

V. A FECSKE szakembereinek szóló fejlesztő programelemek

• Csoportos szupervízió az „Alul-járó” IITI-ben

Cél: a  segítők  kompetenciáinak  fejlesztése,  önreflexió,  szakmai  önismeret  fejlesztése 
kéthetente másfél órában. A szupervízió abban támogatná munkánkat, hogy képesek legyünk 
nyitott  maradni,  fejlődni  és  változni,  így  a  fiatalokkal  folytatott  munka  hatékonyabb, 
eredményesebb legyen. 
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Célcsoport: az Ifjúsági Iroda munkatársai, önkéntesei

Program: A szupervízióban  az  eset  pusztán  egy eszköz  ahhoz,  hogy a  segítő  szakembert 
közelebb  vigye  önmagához,  saját  működési  mechanizmusainak  megértéséhez.  Annak 
megértéséhez,  hogy  valójában  mi  és  hogyan  történik  benne,  amiért  ő  a  hozott  esetet 
nehézségként  éli  meg.  A folyamat  során az énvédő mechanizmusokon,  a  magyarázatokon 
túljutva eljutunk a valódi működés rálátására, belátására. A szupervízió célja az önreflexió 
egyre  mélyebb  elsajátítása,  melyet  facilitál  a  szupervízor  reflektív  jelenléte.  Ha  ez 
megtörténik, a szupervízió eléri célját és kompetenciájának határához ér. Amint megtörténik a 
saját működési mechanizmusra való rálátás, megtörténik a felismerés, a belátás is, így tartva 
fenn hosszú távon is az eredményeket, vagyis a fiatalokkal való foglalkozás hatékonyságát.

A korábbi években csak esetlegesen tudtunk szupervíziót biztosítani a programban részvevő 
szakembereink számára. Volt rá lehetőségünk, hogy szupervíziós kísérettel dolgozzunk, így 
tudjuk, hogy mekkora segítséget jelente számunkra, ha a program ideje alatt a munkatársak 
részt tudnának venni egy ilyen szakmai támogatásban.

Tervezett költségek:

- szupervízor (10 alkalom x 1.5 órax 20.000,- Ft) 300 000,- Ft

•Telefonos készenléti-, segélyszolgálat helyi továbbképzés

Cél: a  telefonos  szolgáltatást  ellátó  szakemberek  kompetenciáinak  fejlesztése  és  aktuális 
információkkal, új módszerekkel való megismertetése

Célcsoport: a FECSKE telefonos szolgálatát ellátó szakemberei

Program: A  Gyermekjóléti  Központ  nyitvatartási  idején  túl  felmerülő  krízishelyzetekben 
történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot egy 
állandóan  hívható,  közismert  telefonszám  biztosításával  megszerveztük,  úgy,  hogy  a 
készenlétben  lévő  munkatárs  segítséget  tudjon  nyújtani,  vagy  ilyen  segítséget  tudjon 
mozgósítani. A szolgáltatás célja, hogy minden krízishelyzetben, a szenvedélybetegségekkel 
kapcsolatban is tudjanak hatékonyan segítséget nyújtani.

A készenléti telefonos szolgálatot nyújtó kollegák felkészítése a rendkívüli, krízis helyzetekre, 
szükség szerinti anonim drog tanácsadásra , külsős szakértők segítségével

Tervezett költségek:

- tréner (4 x 3 óra), 120 000,- Ft

- Ismeretterjesztő anyag, szórólap 40.000,- Ft
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KIADÁS TÍPUSA
Támogatási 

összegből fedezett 
kiadások (Ft-ban)

Más forrásból 
fedezett kiadások 

(Ft-ban)

Költségvetés indoklása költségnemenként részletezve, lehetőleg óradíjakat, 
egységárakat, darabszámokat alkalmazva, összhangban a pályázat 

költségvetésével

A DOLOGI KIADÁSOK 2 439 200 320 000  

A1 Ingatlan üzemeltetés költségei    

A2 Jármű üzemeltetés költségei

36 000  

Üzemanyag ktg.: a programhoz szükséges beszerzések és a szállítás a FECSKE 
gépjárműjének használatával történik: 6 hó x 5.000,- Ft (havontat 5.000,- Ft) = 30.000,- 
Ft. Egyéb gépjárművel kapcsolatos ktg-ek: pl. autó ápolási cikkek, ablakmosó 
folyadék… : 6.000,- Ft

A3 Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
22 000  Alul-járó IITI: Billentyűzet és egér: 2 db szett, vagyis 2 x 6.000,- Ft. 4 GB Pendrive: 4 

db x  2.500,- Ft = 10.000,- Ft

A4 Adminisztráció költségei

174 000  

A FECSKE irodaszer költségei a program ideje alatt: (irattartók, tűzőgép, kapcsok, 
tollak…) 6 hó x 3.000,- Ft (havonta 3.000,- Ft) = 18.000,- Ft. Fénymásolóba és 
nyomtatóba toner: 84.000,- Ft. "Alul-járó" IITI összesen: 60.000,- Ft. Papíráru és 
irodaszer: 6 hónap x 3.000,- Ft = 18.000,- Ft. Festékpatron fénymásolóba: 17.000,- 
Ft. Toner nyomtatóba:  25.000,- Ft. Fülakupunktúra programelemhez: másoló papír 
a kérdőívekhez, kezelő lapokhoz (1 doboz/2500 lap) 7.000,- Ft. A Gyermekjóléti 
Központ kézműves foglalkozások programelem irodaszerköltségei a program 
ideje alatt: 5.000,- Ft     

A5 PR, marketing költségek
29 000  Alul-járó IITI PR és marketing ktg-ei a program ideje alatt: Szórólap: 200 db x 125,- Ft 

= 25.000,- Ft. Névjegykártya: 100 db x 40,- Ft = 4.000,-Ft.

A6 Kommunikációs költségek 77 000  

Postaktg: várhatóan a program ideje alatt: 5.000,- Ft. Kártyás telefonktg: 6 hó x 
3.500Ft/hó = 21.000,- Ft. Internet előfizetés: 6 hó x 6.000Ft/hó = 36.000,- Ft. Az "Alul-
járó" IITI honlapjának fenntartási ktg-e: 15.000,- Ft (www.alul-jaro.hu)

A7 Utazás, kiküldetés költségei    

A8 Szakértői díjak (számlás kifizetés)    

A9 Megbízási díj (számlás kifizetés)

330 000 80 000

Alul-járó IITI rendezvényein arc- és testfestő tiszteletdíja: 3 alkalom x 20.000,- Ft = 
60.000,- Ft. Fülakupunktúra kezelés és csoportvezetői tiszteletdíj: 3 csoport x 12 
óra x 7.500,- Ft óradíj = 270.000,- Ft. Szociális ellátás elhelyezés nélkül: 2 hónap x 
40.000,- Ft = 80.000,- Ft, mely kiadás a FECSKE önrészét képezné.



A10 Élelmiszer, étkezés költségei

90 000  

Az "Alul-járó" IITI klubfoglalkozásainak élelmiszerköltsége: (ásványvíz, tea, cukor, 
gyümölcs, apró cukrok és csokik) 24 alkalom x 1.500,- Ft = 36.000,- Ft. 
Rendezvényeinek élelmiszerköltsége: (ásványvíz, gyümölcs, apró cukrok és csokik) 
6 alkalom x 4.000,- Ft = 24.000,- Ft. A Gyermekjóléti Központ Filmklubjának 
élelmiszerköltségei: (ásványvíz, üdítő, gyümölcsök, sós és édes teasütemények) a 
programelem 6 hónapjára 30.000,- Ft. 6 hónap x 5.000,- Ft

A11 Szerkesztési költségek    

A12 Sokszorosítási költségek
58 000  A prevenciós klub sokszorosítási ktg-ei: 38.000,- Ft. A filmklub sokszorosítási 

ktgei: 20.000,- Ft 

A13 Szállás    

A14 Oktatás, tanácsadás (számlás kifizetés)

894 000 240 000

Az "Alul-járó" IITI-ben megvalósuló programelemek oktatási és tanácsadói 
költségei: Pszichológiai tanácsadás: 6 hónapon keresztül hetente 2 órában, 
összesen havonta 8 órában. 6 hó x bruttó 80.000,- = 480.000,- Ft, melynek felét, azaz 
minden alkalommal egy órát a FECSKE készpénzes önrésze jelentené. (8.000,- + ÁFA 
= 10.000,- Ft óradíj) Támogatásból: 240.000,- Ft, önrészből: 240.000,- Ft. 
Drogprevenciós csoportfoglalkozás tiszteletdíja: 6 alkalom x 2 fő x 12.000,- Ft = 
144.000,- Ft. Egészséges életmód tanácsadás: 6 alkalom x 10.000,- F = 60.000,- Ft. 
Szupervízió: szeretnénk novembertől májusig kéthetente másfél órában szupervíziós 
támogatással dolgozni: 10 alkalom x 20.000,- Ft x 1.5 óra = 300.000,- Ft. A Fehér 
Holló Gyermekek Átmeneti Otthonának oktatási és tanácsadói költségei: Kamasz 
csoport foglalkozásvezetői tiszteletdíja: 10 alkalom x 2fő x 7.500,- Ft (5.000,- Ft 
óradíj, másfél órás csoportfoglalkozás 7.500,- Ft) = 150.000,- Ft.   

A15 Rendezvények szervezési költségei    

A16
Konferenciák, képzések, továbbképzések lebonyolításának 
költségei (számlás kifizetés)

120 000  
Telefonos készenléti- és segélyszolgálat helyi továbbképzését tartó tréner 
tiszteletdíjának költsége: 4 alkalom x 3 óra x 10.000,- Ft (bruttó 10.000,- Ft óradíj) = 
120.000,- Ft.

A17
Projekt megvalósításához kapcsolódó menedzsment 
költségek (számlás kifizetés)

150 000  A projekt megvalósításának 6 hónapjára a teljes program menedzsment költsége: 6 
hó x 25.000,- Ft = 150.000,- Ft 
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A18 Egyéb beszerzések, szolgáltatások

204 600  

Belépőjegyek a Fővárosi Állat- és Növénykertbe 14fő részére a Varázsceruza 
Alkotócsoporton részvevők számára (12 gyerek x 1.100,- Ft + 2fő kísérő 2 x 2.100,- 
= 17.400,- Ft) és a Fehér Holló Gyermekek Átmeneti Otthonában élők számára 15fő 
részére (12 gyerek x 1.100,- Ft + 3fő kísérő 3 x 2.100,- = 19.500,- Ft). Belépőjegyek a 
Csodák Palotájába decemberben az ügyfelek gyermekei számára  14fő részére (12 
gyerek x 1.100,- Ft + 2fő kísérő 2 x 1.400,- = 16.000,- Ft) és  az otthonban élők 
számára  15fő részére (12 gyerek x 1.100,- Ft + 3fő kísérő 3 x 1.400,- = 17.400,- Ft). 
A prevenciós klub számára drogtesztek vásárása: 20.000,- Ft, terhességi tesztek 
vásárlása: 40.000,- Ft és vitaminok és gyógyhatású készítmények vásárlására: 
30.000,- Ft. Fülakupunktúra: 3 alkalommal 6 hetes, 5fős csoportok eszközigénye (5 
főnek egy 6 hetes kezelés alatt összesen 600 db tű szükséges, ez összes 6x 2100 Ft, 
azaz 12.600,- Ft. A 15 főnek ez összesen 37.800,- Ft. Orvosi fertőtlenítő szer 
(alkoholos fertőtlenítő) 3.000,- Ft. Vatta 500 Ft. Műanyag tárolóedény és zacskó a 
használt eszközöknek 3.000,- Ft) összesen: 44.300,- Ft

A19
Egyéb, a feladat ellátásához kapcsolódó nevesített 
beszerzések, szolgáltatások

254 600  

Kézműves foglalkozások anyagköltségei: Varázsceruza Alkotócsoport kézműves 
foglalkozásai a tanítási szünetekben. A program ideje alatt 3 alkalommal, alkalmanként 
5.000,- Ft anyagköltséggel. Az "Alul-járó" IITI-ben: 13 alkalom x 3.000,- Ft = 39.000,- 
Ft, rendezvényeken: 6 alkalom x 3.000,- Ft = 18.000,- Ft. A Gyermekjóléti Központ 
kézműves foglalkozásainak anyagköltségei: 28.600,- Ft (Gipsz, öntőforma 3.000,- 
Ft, Gyöngyök, gyöngyfűzési kellékek 6.500,- Ft, Termések, anyagok, textilek, cérnák 
2.500,- Ft, Üveg- és ruhafesték 8.600,- Ft, Hennafilcek 4.000,- Ft, Egyéb kiegésztő 
anyagok 4.000,- Ft). A prevenciós klub ismeretterjesztő és tájékoztató dvd-k és 
szakkönyvek beszerzésének ktge: 30.000,- Ft. Szakmai tájékoztató és 
segédanyagok a telefonos készenléti-, segélyszolgálat helyi továbbképzés 
programelem számára: 40.000,- Ft. Eszközök a Fehér Holló GYÁO fejlesztő 
foglalkozásaihoz: homok a homokozóba (8m3 x 3.000,- = 24.000,- Ft).  Homokozó 
szettek és játékok: 20.000,- Ft. Játékok és társasjátékok az Ifjúsági Irodában: 
40.000,- Ft  

B
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB 
KIFIZETÉSEK

0 0  

B1 Bérköltség    

B2 Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett)    

B3 Önkéntes foglalkoztatás költségei    

C TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 479 500 0  
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C1 100 ezer Ft alatti tárgyi eszközök

419 500  

2 db számítógépes konfiguráció az "Alul-járó" IITI részére: (DELL OptiPlex™ 740 
pc, 19" DELL Ultrasharp 1908FP TFT Monitor, OEM Win Pro 7 SP1 64-bit Hungarian 
1pk DVD szoftver) 2 db x 85.000,- = 170.000,- Ft. Szekrények vásárlása az "Alul-
járó" IITI részére: 1db 60cm x 165cm x 30cm polc az irodába: 13.000,- Ft. 1db 80cm x 
96cm x 85cm polc a klubhelyiségbe: 29.900,- Ft. A Felépülő Szenvedélybetegek 
Nappali Intézménye (IRISZ Klub)  részére 15 db klubfotel: 15 x 10.000,- Ft = 
150.000,- Ft és 2 db kanapé: 2 x 20.000,- Ft = 40.000,- Ft. Beltéri sátor koordinációs 
hengerrel a Fehér Holló GYÁO fejlesztő foglalkozásai részére: 10.000,- Ft. 
Tárolódobozok a kézműves anyagok számára:  6.600,- Ft

C2 Immateriális javak 60 000  A www.alul-jaro.hu honlapfejlesztésének költsége

Z PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE (Z=A+B+C): 2 918 700 320 000  
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FERENCVÁROSI EGYESÍTETT CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI (FECSKE)

I. A SZERVEZET BEMUTATÁSA

Alaptevékenységeink

Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül, egyéb szociális ellátás 
bentlakás  nélkül,  családsegítés,  adósságkezelési  szolgáltatás,  családsegítő,  gyermek-  és 
ifjúság védelmi preventív szolgáltatás nyújtása, utcai szociális munka.

Egyéb gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  ellátások, gyermekjóléti  szolgáltatás,  kórházi 
szociális munka, utcai, lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet.

Egyéb  bentlakásos  ellátás,  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  bentlakásos  ellátás, 
gyermekek  átmeneti  otthonában  elhelyezettek  ellátása,  gyermekek  átmeneti  otthonának 
működtetése.

A  fenti  tevékenységeket  az  intézmény  komplexitásának  megfelelően  egymásnak 
mellérendelten végzi.

Az Intézmény tevékenysége során az Önkormányzat által kötelezően ellátandó alap - 
és  többletfeladatok  közül  közreműködik  a  területhez  tartozó  egyének,  illetve  családok 
szociális  és  mentálhigiénés  ellátásában  (szociális  alapellátás)  a  családi  rendszer  működési 
zavarainak megelőzésében, a kialakult problémák megoldásában (komplex családgondozás). 

A gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi 
és  erkölcsi  fejlődésének,  jólétének,  a  családban  történő  nevelésének  elősegítését,  a 
veszélyeztetettség megszüntetését valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a 
megelőzését. 

Az  Intézmény  biztosítja  a  családból  prevenciós  céllal  kiemelt  gyermek  ellátását 
intézményes keretek között. 

Az  Intézmény  szakmai  központjai:  Családsegítő  Központ,  Gyermekjóléti  Központ, 
Gyermekek Átmeneti  Otthona és Felépülő Szenvedélybetegek Nappali  Intézménye  (IRISZ 
Klub).

Családsegítő Központ fő feladata

A  szociális  munka  eszközeinek  és  módszereinek  felhasználásával  hozzájárul  az 
egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok szociális és mentálhigiénés 
problémáinak  vagy  krízishelyzetük  megszüntetéséhez  az  ilyen  helyzethez  vezető  okok 
megelőzéséhez, valamint segítséget nyújt az életvezetési képesség megőrzéséhez, a szociális 
környezetükhöz  való  alkalmazkodáshoz.  A  szociális  és  mentálhigiénés  ellátás 
kiegészítéseként a gondozásba vett személyek részére az Intézmény pénzbeli és természetbeni 
támogatást is nyújthat.

Utcai szociális munka keretében a Szolgálat az utcán tartózkodó hajléktalan személyek 
helyzetét, életkörülményeit figyelemmel kíséri, szükség esetén ellátását kezdeményezi, illetve 
az ellátás biztosításához kapcsolódó intézkedéseket megteszi.



A  Szolgálat  az  adósságkezelési  szolgáltatásról  szóló  rendelet  alapján 
adósságkezeléshez kapcsolódó szolgáltatást nyújt a rászorulók és jogosultak részére.

A Felépülő Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (IRISZ Klub) 2006 januárja óta 
krízishelyzetbe  került  szenvedélybetegek  nappali  ellátását  végzi,  emellett  speciális  segítő 
programokat  nyújt  a  klienseknek.  Az  intézmény  klubformában  működik.  Az  intézmény 
feladatának tekinti a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tudatosság javítását, a lakossági és 
iskolai prevenciót, valamint a szenvedélybetegek korai kezelésbevételének elősegítését. 

Gyermekjóléti Központ fő feladata

A gyermekvédelmi alapellátás keretében biztosítja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi 
és  erkölcsi  fejlődésének,  jólétének,  a  családban  történő  nevelésének  elősegítését,  a 
veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult  veszélyeztetettség megszüntetését,  valamint  a 
gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzését.

A Központ az „Alul-járó” Ifjúsági Iroda keretében csoportos programjaival a fiatalok 
és  iskoláskorúak  részére  információt  szolgáltat,  tanácsot  ad,  segítséget  nyújt  a  szociális 
helyzetükből adódó hátrányaik csökkentésében, szabadidős programokat szervez és közvetít, 
valamint kapcsolatot tart az önkormányzati intézményekkel és civil szervezetekkel.

A Központ feladatai között a Dzsumbuj Programiroda működtetését is ellátta 2010. 
végéig. A Dzsumbuj Programiroda segítséget nyújtott a szociálisan rászorult családoknak, és 
családjuk bevonásával az egyéb okból veszélyeztetett gyermekeknek helyzetük rendezéséhez, 
különös tekintettel a tanköteles- és munkaképes korúakra, a fogyatékosokra, drog prevenciós 
célzatú tűcsere programot végzett, valamint szociális és információs tanácsadást működtetett,  
az iskolás gyerekek részére biztosította az ingyenes BKV bérlethez való hozzájutást.
           

Gyermekek Átmeneti Otthonának fő feladata

Otthont nyújtó ellátást biztosít az átmeneti gondozásban lévő gyermekek számára. Segítséget nyújt a 
veszélyeztetettség  megszüntetéséhez,  megelőzéséhez  a  családban  történő  nevelés 
elősegítéséhez. A gyermekek ellátását teljes körűen biztosítja.

II.  A PÁLYÁZOTT PROGRAMHOZ KÖZVETLEN KAPCSOLÓDÓ EDDIGI TEVÉKENYSÉGEK,
EREDMÉNYEINK ÉS TAPASZTALATAINK

• Kézműves  foglalkozások  -  Varázsceruza  Alkotóműhely  és  Gyermekjóléti 
Központ

Célunk egyrészt  az, hogy a már jól  működő program folyamatosságát biztosítsunk, 
másrészt, hogy a gyerekek továbbra is átélhessék az alkotás örömét. A motorikus mozgások 
révén,  érezzék  feszültség  levezető,  oldó  hatását,  miközben  alternatívát  kínálunk  a 
szabadidejük  hasznos  eltöltésére.  A  csoportos  kreatív  tevékenységek  következtében 
interperszonális  kapcsolataik  javultak  és  sikerélményhez  jutva  önértékelésük  magasabb 
szintre került. A kézügyességet igénybe vevő foglalkozások észrevétlenül fejlesztettek több 
területen  is.  Jól  megválasztott  és  differenciálásra  is  lehetőséget  adó  kézműves-technikák 
alkalmazásával  minden résztvevő sikerélményhez jutott.  A foglalkozás  vezetője  személyre 
szabottan is foglalkozott a gyerekekkel, mindenkit éppen annyira segítve és irányítva, hogy a 
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fiatalnak akkora erőfeszítést kelljen tennie, amelyhez meglévő készségeit, képességeit muszáj 
használnia, de azokat nem haladja meg a feladat nehézsége. Ennek következtében fokozatosan 
nőtt  a  fiatal  igényszintje  és  az önmagával  szemben  támasztott  követelmények  színvonala. 
Alkalmanként 7-14 fiatal vett részt a programban. Néhány éve keressük a lehetőséget arra, 
hogy ezeket a fiatalokat egy nyári alkotó táborba is el tudjuk vinni.

• Klubfoglalkozások  és  fejlesztő,  felvilágosító  foglalkozások  a  Gyermekjóléti 
Központban

2010 végéig a Dzsumbuj Help Programiroda heti rendszerességgel tartott kézműves, 
csoportos  felzárkóztató-korrepetáló,  kamasz  lány és  fiú,  valamint  óvodás  foglalkozásokat, 
kiemelt  figyelmet  fordítottunk  az  ünnepekre,  nyári  programjaink  között  szerepelt  hetes 
táboroztatás  óvodásoknak,  iskolásoknak,  kamasz  lánycsoportot  vittünk  több  napos 
kirándulásra az ország különböző vidékeire, állatkertbe, az ifjúsági korosztállyal bowlingozni 
jártak. A kiemelt programokon kívül nyaranként délelőtti összevont foglakozásokat tartottunk 
óvodás és általános  iskolás gyerekeknek.  Önkéntesek,  főiskolai  és egyetemi  gyakornokok, 
valamint  kerületi  roma  mediátorok  segítették  munkánkat,  különös  tekintettel  a 
sportprogramjaink lebonyolítására.

• „Alul-járó” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységei 

Az Ifjúsági Iroda hiánypótló szereplő, hiszen a fiatalok számára nem áll rendelkezésre 
más olyan szolgáltató rendszer, amely ilyen komplex formában kínálna megoldást az iskolán, 
illetve munkahelyen kívüli, valamint az ott megoldható problémákra, nem megválaszolható 
kérdésekre. Tekintettel arra, hogy az információhoz való jog alapvető emberi és állampolgári 
jog,  kijelenthető,  hogy irodánk egy olyan  szolgáltató  intézmény,  amely alapellátás  jellegű 
szolgáltatást nyújt a fiatalok számára. 

Alapító  tagjai  vagyunk  a  Ferencvárosi  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumnak,  a 
Budapesti  Ifjúsági  Irodák  Szövetségének,  aktív  tagjai  voltunk  a  most  átszerveződő 
Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének, aktív tagjai vagyunk 
a József Attila lakótelepen a lakosságnak rendezvényeket szervező informális fórumnak.

A szolgáltatásainkat az Ecseri úti aluljáróban található irodánkban lehet igénybe venni. 
Szolgáltatásaink:  információnyújtás,  tanácsadás,  valamint  az  ezeket  kiegészítő  segítői 
szolgáltatások. A tanácsadások egyéni vagy csoportos formában történnek attól függően, hogy 
a fiataloknak milyen igényeik vannak, illetve melyik módszer a leghatékonyabb. Felvilágosító 
munkánk szintén a fiatalok szükségleteinek, illetve a hatékonyság figyelembevételével folyik 
az irodában, vagy külső helyszínen.

Az elmúlt években éves szinten 3200 és 4700 között volt az irodában a megkeresések 
száma.  Sokféle  kérdéssel  és  problémával  kerestek  fel  bennünket  –  kiemelt  terület  az 
elhelyezkedés és továbbtanulás, képzések. A fiatalok megközelítőleg fele 18 év alatti  volt, 
másik fele fiatal felnőtt. Az előző négy évben 130-200 fiatal vett részt egy vagy több klub- és 
csoportfoglalkozásunkon.  A  kerületben  és  a  fővárosban  is  részt  vettünk  rendezvényeken, 
amelyek látogatottsága mindegyik esetben magas volt. Az iroda standjánál vagy sátrában a 
foglalkozásokon sok fiatal és család vett részt, a nyújtott szolgáltatásainkra és információinkra 
nagy volt az érdeklődés. 2008-ban 13 olyan egész vagy több napos rendezvényen vettünk 
részt,  ahol  az iroda valamely szolgáltatását,  illetve szolgáltatásait  nyújtottuk,  2009-ben 11 
rendezvényen,  2010-ban  13  rendezvényen.  Az  elmúlt  három  évben  az  irodán  és  a 
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rendezvényeken kívül 71 alkalommal tartottunk rendhagyó osztályfőnöki órákat, felvilágosító 
és tájékoztató programokat.

FERENCVÁROSI EGYESÍTETT CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI 
(FECSKE)

PROGRAMJÁNAK HUMÁN ÉS SZERVEZETI ERŐFORRÁSAI

Az Intézmény munkatársai,  az  I.  és II.  sz.  Családsegítő  Központ,  Gyermekjóléti  Központ 
munkatársai, Felépülő Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (IRISZ Klub) munkatársai és 
az „Alul-járó” Ifjúsági Iroda munkatársai közösen dolgoznak együtt azért, hogy ez a program 
a gyerekek és fiatalok számára a legeredményesebb és leghatékonyabb lehessen. 

Az Intézménynél hagyományosnak tekinthető, hogy a szakmai munka színvonalának emelése, 
valamint  szolgáltatásaink  bővítése,  illetve  anyagi  erőforrásainkhoz  többletlehetőségek 
előteremtése  érdekében  minden  évben  pályázatokon  rész  veszünk.  A  pályázati  forrásokat 
nagyrészt  gyermek  és  ifjúsági  programokhoz,  bűnmegelőzési  és  drogprevenciós 
programokhoz,  gyermektáboroztatáshoz  sikerült  előteremteni.  Több  olyan  pályázati 
programban  is  részt  vettünk és  veszünk együttműködő  partnerként,  melyek  esetében  nem 
maga az Intézmény a pályázó szervezet, de ügyfeleink színvonalasabb ellátása indokolja az 
ilyen jellegű pályázati programokban való részvételünket is. 

Az  Intézménynek  magának,  illetve  a  jogelődjei  szerinti  intézményeknek  több  –  rövid  és 
hosszú távú,  kisösszegű és  nagyobb támogatási  összeggel  bíró – programjai,  projektjei  és 
pályázatai  voltak.  Az  Intézmény  igazgatója,  szakmai  vezetői,  a  gazdaságvezető  és 
munkatársai  felkészültek;  a  program  lebonyolításában  és  a  költségvetés  megfelelő 
kezelésében jártas szakemberek.

A telephelyeken és a központok székhelyén is rendelkezésünkre állnak: Internet hozzáférés, 
telefonálási  lehetőség,  számítógép,  nyomtató  és  fénymásoló  használata,  klubhelyiségek 
használata.

A korábbi évek alapján megállapítható,  hogy mind a szakmai tapasztalattal,  mind pedig a 
megvalósításhoz  szükséges  bázissal  és  háttérrel  rendelkezünk.  Végzettségünket  és 
tapasztalatainkat tekintve a programban aktívan részt vevő kollégák megfelelnek a szakmai 
elvárásoknak.

A programban részvevő munkatársak:

• I. sz. Családsegítő Központ

Molnár Renáta
- szociálpedagógus diploma
- pedagógia-tanári diploma (a Pressley Ridge módszer és az EgészségIskola vizsgálata)
- FECSKE 5 éve családgondozó, nyári tábor szervezése 4 éve, alkotó csoport 4 éve
- problémamegoldó készség, konfliktuskezelő készség, kommunikációs készség, szabadidő és 

prevenciós foglalkozások szervezés

• II. sz. Családsegítő Központ

Péter-Szabó Tünde 
- szociális munkás diploma

20



- Kézműves, szabadidős tevékenységek a fejlesztésben, rehabilitációban, drogprevenciós 
továbbképzés

- gyermek és ifjúságvédelmi felelős 5 évig egy iskolában, táboroztatás
- Fecske családgondozó 5 éve, nyári tábor 4 éve, alkotó csoport 4 éve
- szervező készség, empátiás készség, önállóság és együttműködés készségei, csoportvezetés 
 
Petrik Zita
- szociális munkás és szociálpolitikus diploma 
- Drogprevenciós továbbképzés
- ASI téning
- Fecske családgondozó, alkotó csoport 4 éve
- rugalmasság, együttműködés készsége, empátiás készség
 
Szemerszki Tímea
- általános szociális munkás szak mentálhigiéné szakosodással 
- szocioterapeuta csoportvezető
- fülakupunktúrás addiktológia oklevél
- jelenleg családgondozó, korábban iskolai szociális munkás
- tereptanár
- klub- és csoportvezetés, empátiás készség, koordinációs és kooperációs készségek

• Felépülő Szenvedélybetegek Nappali Intézménye (IRISZ Klub)

 Nagy Zsolt:
- 

• Gyermekjóléti Központ:

Nagy Ferenc
- szociális munkás diploma 
- a Gyermekjóléti Központ vezetője 
- 30 éves tapasztalat az oktatásban, a gyermek- és ifjúsági segítésben

Szalay Andrea 
- szociális munkás egyetemi diploma 
- drámapedagógus végzettség
- FECSKE családgondozó 10 éve
- 12 év kézműves csoport vezetői tapasztalat

Szendrei Ilona 
- szociális munkás diploma
- családgondozó 6 éve 
- 4 éves foglalkozásvezetői tapasztalat
  
Antal Zsuzsanna 
- szociális munkás egyetemi diploma 
- családgondozó, utcai és lakótelepi szociális munkás 
- 9 év gyermek és ifjúsági program szervezői és vezetői tapasztalat, négy év a tavaly bezárt 

Dzsumbuj Help Közösségfejlesztő Központban

• „Alul-járó” Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Bod Levente
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- középfokú  software-kezelői oklevél
- szociálpolitikus diploma
- 11 éves ifjúságsegítői tevékenységben végzett szakmai gyakorlat
- szakterülete: az ifjúsági információ és tájékoztatás, interaktív játékok 

Fiáth Mónika
- irodavezető
- szociális munkás diploma
- pályaorientáció és munkaerő-piaci tréning, konfliktuskezelési technikák tréning
- 10 és fél éves ifjúságsegítői tevékenységben végzett szakmai gyakorlat
- szakmai vezetés, szervezési feladatok, forrásteremtés, csoport- és klubvezetés

Mogyoró Krisztina
- orosz szakos pedagógus diploma
- OKJ-s középfokú kiadványszerkesztői vizsga
- 8 éves ifjúságsegítői tevékenységben végzett szakmai gyakorlat
- ifjúsági információ, szervezési feladatok, környezetvédelem, környezettudatosságra nevelés

• A projektben részt vesznek továbbá külsős szakemberek is:

Hollós Judit
- szociális munkás diploma
- mentálhigiénés szakember képzettség
- pszichodráma vezetői képzettség
- Katatím Imaginatív Pszichoterápia képzettség
- 3 éves tanári és mentori tapasztalat alternatív oktatási intézményben, 2 év iskolai szociális 
munkásként, 4 év iskolai mentálhigiénés szakemberként, 11 éve tart pszichológiai 
tanácsadásokat, konfliktuskezelő és vezetői hatékonyság tréningeket, pszichodráma 
önismereti és személyiségfejlesztő csoportokat, esetmegbeszélő és szupervíziós csoportokat
- szakterületei: pszichodráma, szupervízió, önismereti csoport, egyéni mentálhigiénés 
tanácsadás

Kabács Viktor
- ifjúságsegítő felsőfokú OKJ oklevél
- andragógia szakos oklevél
- 6 éves gyermek- és ifjúságsegítői szakmai gyakorlat
- szakterület: ifjúsági információ, klubvezetés
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TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁNAK ÜTEMTERVE

Pályázó neve: FECSKE (Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei)

Pályázati azonosító: KAB-ME-11…

Kérjük,  mutassa be az igényelt  támogatási  összeg felhasználásának időbeni  ütemezését.  Az ütemtervnek  tartalmaznia  kell  a  felhasználás időpontját,  a felhasznált  
összeget  és a  felhasználás célját.  Kérjük,  figyeljen arra,  hogy a  „felhasznált  összeg”  oszlop összesen értéke ne haladja  meg az igényelt  összeg értékét,  illetve  a 
felhasználás célja igazodjon a pályázati projektben leírt szakmai tevékenységhez!

(Szükség szerint további sorokkal bővíthető.)
Időpont Felhasznált összeg Felhasználás célja

2011.11.04-2012.05.15 36.000,- Ft A FECSKE tulajdonában lévő gépkocsi üzemanyagktg-e (6hó x 5e) és egyéb gépjárművel kapcsolatos 
kiadások (5e). A programhoz szükséges beszerzéseknél és szállításnál használjuk.

2011.11.04-2012.05.15 174.000,- Ft Adminisztrációs  ktg-ek:  a  programelemek  és  a  szervezet  pályázathoz  kapcsolódó  feladatainak 
működtetéséhez szükséges irodaszerek, festékpatronok és tonerek, papíráru.

2011.11.04-2012.05.15 77.000,- Ft
Kommunikációs ktg-ek: a programelemek és a szervezet pályázathoz kapcsolódó feladatainak ellátáshoz 
szükséges telefonktg  (21e),  postaktg  (5e),  internet-előfizetés (36e)  és  a  www.alul-jaro.hu honlap-
fenntartási (15e) ktg-e 

2011.11.04-2012.05.15 87.000,- Ft PR, marketing ktg-ek (29e), illetve a plakátok, szórólapok és információs anyagok sokszorosításának ktg-
e (58e), melyek a szupervízió és a belső képzés kivételével minden programelemet érintenek. 

2011.11.04-2012.05.15 150.000,- Ft A program menedzsment ktg-e (25ex6hó)

2011.november 
-2012.május 234.900,- Ft

Infrastrukturális  fejlesztések  ifjúsági  információs  és  tanácsadó szolgáltatásunkhoz:  pendrive-ok (10e), 
2db számítógépes konfiguráció (170e), billentyűzet és egér (12e). Bútorok vásárlása: két szekrény az 
Ifjúsági Irodába (42.9e), 

2011.november 
-2012.május 240.000,- Ft Pszichológiai tanácsadás fiataloknak heti két órában. A költségek fele (240e) a FECSKE készpénzes 

önrészét jelenti

2011.november 
-2012.május 120.00,- Ft

Prevenciós  Klub  a  Gyermekjóléti  Központban  két  korcsoportnak:  10-14  és  14-18  éveseknek  –  heti 
váltásban,  vagyis  korosztályonkénti  Prevenciós  Klub  kéthetente  lenne.  Ktgei:  drogtesztek  (20e), 
ismeretterjesztő  anyagok  (filmek,  könyvek  30e),  terhességi  tesztek  (40e),  vitaminok  és  gyógyhatású 
készítmények (30e)

http://www.alul-jaro.hu/


Időpont Felhasznált összeg Felhasználás célja
2011.november 

-2012.május 314.300,- Ft
Fülakupunktúrás addiktológiai kezelés és a tűk behelyezését követően egy órás csoportfoglalkozások. A 
programelem ktge-i: a szakember tiszteltdíja (270e), eszközök – tűk, orvosi fertőtlenítők, vatta… (44.3e)

2011.november 
-2012.május 54.000,- Ft Fehér Holló Gyermekek Átmeneti Otthonában a kisgyermekek fejlesztő programjának költségei: Beltéri 

sátor koordinációs hengerrel (10e), homok a homokozóba (24e), homokozó szettek és játékok (20e)

2011.november 
-2012.május 69.000,- Ft

Egészséges életmód tanácsadás és kiscsoportos beszélgetés a program ideje alatt havonta egyszer, 
összesen 6 alkalommal meghívott előadókkal. A program ktgei: előadó tiszteletdíja (60e), élelmiszerek 
(ásványvíz, tea, cukor, gyümölcs: 6alkx1.500,- = 9e).

2011.november 
-2012.május 190.000,- Ft A  Felépülő  Szenvedélybetegek  Nappali  Intézményében  a  klubfoglalkozások  környezetének 

kellemesebbé tétele. Költségei: 15db fotel és 2db kanapé az Írisz Klubba (190e)

2011.november 
-2012.május

Álláskereső  klub  fiataloknak.  A  programhoz  szükséges  kiadásokat  (telefonktg,  internet  előfizetés, 
papíráru, irodaszer, tonerek és festékpatronok) nem tudjuk külön kezelni, mivel az Ifjúsági Irodában a 
többi  szolgáltatásukhoz  is  használják.  Ezért  általános  programköltségként  már  megjelenítettük  a 
kommunikációs és adminisztrációs költségeken belül.

2011.november 
-2012.május 30.000,- Ft

Filmklub a Gyermekjóléti Központban kéthetente, alkalmanként 3 órában. Költségei: élelmiszerek (ropi, 
popcorn, szendvics, idénygyümölcs, tea, szörp, ásványvíz, cukor, citromlé) a program ideje alatt 30.000,- 
Ft  értékben.  (a  plakátok  és  információs  anyagok  sokszorosításának  költségei  már  szerepelnek  az 
általános adminisztrációs költségekben)

2011.november 
-2012.május 35.200,- Ft Kézműves klub a Gyermekjóléti  Központban kéthetente, másfél-két órában, összesen 12 alkalommal. 

Költségei: kézműves anyagok (28.600,-) és tárolódobozok (6.600,-)
2011.november 

-2012.május 15.000,- Ft Varázsceruza  Alkotócsoport  tanítási  szünetekben,  a  program  ideje  alatt  összesen  3  alkalommal. 
Kézműves anyagok költségei: 15e

2011.november 
-2012.május 70.300,- Ft A program ideje alatt összesen 4 alkalommal kirándulások szervezése. A FECSKE ügyfélköréhez tartozó 

gyermekek és fiatalok részére a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, valamint a Csodák Palotájába.
2011.november 

-2012.május 97.000,- Ft „Alul-járó”  szabadidős  klubfoglalkozások,  összesen  24  alkalommal.  Költségek:  élelmiszerek  (21e), 
kézműves anyagok (36e), játékok, társasjátékok és sportszerek (40e)

2011.november 
-2012.május 102.000,- Ft

Rendezvényeken való részvétel  – 6 alkalommal kitelepülés interaktív játékainkkal,  játékos vetélkedők 
szervezése, információs mobilszolgálat. Költségei: élelmiszerek (24e), kézműves anyagok (18e) és az 
arc- és testfestő tiszteletdíja (60e)

2011.november 
-december 60.000,- Ft A www.alul-jaro.hu ifjúsági információs honlapunk fejlesztése

2012. január-február 153.000,- Ft
Drogprevenciós csoport kamaszoknak az „Alul-járó” Ifjúsági Irodában 6 alkalommal két külsős szakember 
vezetésével  (6alkx2főx12e=144e).  További  ktg:  élelmiszerek  (ásványvíz,  tea,  cukor,  gyümölcs) 
6alkx1.500,- = 9e)

2012.február-április 150.000,- Ft
Kamasz csoport  a Fehér Holló Gyermeke Átmeneti  Otthonában 10 alkalommal,  az adott  időszakban 
hetente. A Kamasz csoport kiadása a két csoportvezető tiszteletdíja (10 alkalom x 2 fő x 7.5e)
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Időpont Felhasznált összeg Felhasználás célja
2011.november 

-2012.május 300.000,- Ft Szupervíziós támogatás az „Alul-járó” Ifjúsági Iroda munkatársai és önkéntesei számára a program ideje 
alatt kéthetente 90 percben

2012. tavasza 160.000,- Ft

Telefonos  készenléti-,  segélyszolgálat  helyi  továbbképzés.  A  tréning  4x3  órában  zajlana.  Költségei:  
tréner tiszteletdíja (120e), szakmai anyagok (40e)
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