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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2018. szeptember 12. napján kérelemmel (1. számú melléklet) 

fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához (továbbiakban: önkormányzat), 

melyben kérte, az általuk több településen is nagy sikerrel működtetett Jelenlét program további 

támogatását. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programját 2016-ban Magyar Örökség Díjjal ismerték el. 

Jelenleg 16 helyszínen zajlik Jelenlét program. Négy településen – Tarnabodon, Gyulajon, Tiszabőn és 

Tiszaburán – a teljes településre kiterjedő komplex programot valósít meg a Szeretetszolgálat, ennek 

során az intézményes ellátások jó részét is koordinálja. Helyszínei között nemcsak kistelepülések, 

hanem nagyvárosok, megyeszékhelyek is találhatók, így például Miskolc, Pécs, és Veszprém - az 

elhíresült Pokoli torony. Minden Jelenlét programban közös elem az adósságkezelés, a mikrohitelezés 

és a közösségi célok kialakítása mindjárt az indulást követően azonnal. 

  

A fővárosban eddig nem volt Jelenlét program. A Drégely utcában megkezdett munka a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat számára egy nagyvárosi innováció, ami szemléletében a többi programunkhoz 

hasonló, működési logikája is ugyanaz, de a gyakorlatban és kívülről nézve más lesz. 

 

A Jelenlét program tapasztalatai több mint negyedszázada gyűlnek. A program célja, hogy személyre 

szabott segítséget nyújtson a rászoruló családok számára. Szemléletében az egyéni segítség hatására 

nem csak az egyénben indul el változás, hanem az egyén életminőségének változását követően az a 

közösségek életére is hatással lesz. Az egyének életében bekövetkezett változás továbbgyűrűzik és a 

közösség többi tagjaiban is felébred az igény a változtatásra. A változásra való igény belső motiváló 

erővé válik és nem egy külső erő eredője lesz. Az alapvető célkitűzés „a képessé tevés”. A közös 

cselekvés eredményeként a hátrányos helyzetű emberek képességei, készségei javulnak, 

érdekérvényesítő képességeik erősödnek, idővel a munkaerőpiacon is nőnek az esélyeik. 

 

A program fő beavatkozási területei az alábbiak:  

- szociális támogatás, 

- egészségügy és közegészségügy, 

- lakhatás, 

- foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, 

- oktatás és közösségfejlesztés. 

 

Tevékenységük alapja az aktív, állandó szociális munka a helyszínen az ott élő emberek minél 

teljesebb bevonásával.  

 

Ferencváros Önkormányzata 2017-ben állapodott meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a Drégely 

utca 9.-ben a Jelenlét program megvalósításáról.  

A Szeretetszolgálat 2017 márciusa óta közösségi teret és irodát működtet, illetve fő állásban szociális 

munkást alkalmaz az épületben, közösségi teret alakított ki egy földszinti lakásból, a ház lakói és az 

utcában élő családok szükségleteihez igazodva. 

 

Az „Ide hozzuk a játszóteret” program során több alkalommal közös játékot szerveztek a nyári 

szünetben, a Drégely utcában (a gyerekekkel voltak bábszínházban, templomot látogattak, 



művészetterápiás és meseterápiás foglalkozást tartottak, pótvizsgára való felkészülésben segítették 

őket). 

 

A programok között szerepelt a lakókkal közös bográcsozás, baba-mama klub, valamint a Máltai 

Szimfónia Program munkatársaival megkezdték a zenés foglalkozásokat a házban és a József Attila 

Általános Iskolában. Jelenleg egy közösségépítő kerékpárszerelő műhely, és egy nagyobb Közösségi 

Tér kialakítása van folyamatban. 

 

A bemutatott minta program lényege, hogy a fent bemutatott személyre szabott családsegítést 

egyetemisták bevonásával képzelik el. A magasabb társadalmi státuszt képviselő fiatalok megjelenése 

már önmagában is húzó hatást válthat ki, ami a programban résztvevő társasház(ak) külső megítélését 

is javítja. Együttműködési megállapodásba foglalják, hogy a fiatalok milyen közösségi szerepet 

vállalnak, ezért cserébe kedvezményes lakhatást tudnak biztosítani a programban résztvevő 

egyetemisták részére.  

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Budapest, 2018. 09. 12. 

 

     Tisztelettel: 

                                                                                                            

 

                                                                                        Kállay Gáborné s.k. 

                                                                                          alpolgármester 

 

   



Határozati javaslat: 

 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi 

egyetértését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által bemutatott „Jelenlét programmal”, azt 

támogatja és együttműködik annak megvalósítása érdekében. 

 

Határidő: 2018. szeptember 20. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a Budapest IX. kerület Drégely utca 9. számú 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan bevonható-e a bemutatott „Jelenlét programba”. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 

3. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy vizsgálja meg a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 

szóló 7/2006.(III.10.) rendelet módosításának szükségességét a „Jelenlét Programhoz” való 

csatlakozás érdekében, amennyiben szükséges tegye meg javaslatát a hivatkozott rendelet 

módosítására. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester  

 



1. sz. melléklet



















 
 

 


