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Ügyiratszám: Kp/93-11/2014/XII.
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral
a „Könyvet Házhoz” szolgáltatás biztosítására 2011. június 24. napján Együttműködési
megállapodást kötött. A megállapodás 2012. december 31. napjáig volt hatályos. A szolgáltatás
folyamatos biztosítása érdekében 2013. február 15. napján egy új Együttműködési megállapodás
került aláírásra, ami már szélesebb körben biztosítja a Ferencvárosban élő lakosok ingyenes
könyvtár használatát.
Az Együttműködési megállapodás 10. pontja alapján a Könyvtár a tárgyévet követő év január
31-éig a Humán Ügyek Bizottsága előtt beszámol a szolgáltatás előző évi tapasztalatairól.
Dr. Fodor Péter főigazgató úr a Humánszolgáltatási Iroda felkérésére 2014. január 22. napján
megküldte a 2013. évi szolgáltatásra vonatkozó beszámolót.
A beszámoló tartalmazza, hogy a 2013. évben 30 fő vette igénybe a szolgáltatást.
Az igénybevevők számának ugrásszerű növekedésének indoka lehet az, hogy a Könyvtár
szorosabb kapcsolatot épített ki a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények
Igazgatóságával (FESZGYI-vel), illetve az Együttműködési megállapodás szerint már a 65.
életévüket betöltött, illetve az ideiglenesen, vagy a tartósan mozgásukban korlátozott
ferencvárosi lakosok is igényelhették a szolgáltatást a 2013. évtől. Ugyanakkor a FESZGYI a
látókörükben lévő idősek számára szóban és írásban is (szórólapon) információt, felvilágosítást
ad a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről. A gondozás folyamán felkeltik az érdeklődést
az öreg betűs és a hangos könyvek használatának lehetőségére is.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a FESZGYI és az Idősügyi Tanács közös munkája során az
igénybe vevők számának további növekedése várható a megfelelő reklámmal, jól kidolgozott
információs csatornával, és – a rászorultak bizalmának megszerzése érdekében - a szolgáltatás
folyamatos biztosításával.
Jelen előterjesztésemhez mellékelem a „Könyvet Házhoz” szolgáltatás 2013. évi tapasztalatairól
készített beszámolót.
Budapest, 2014. január 31.
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