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Ügyiratszám: Kp/6370/2014/XII   
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
220/2011.(VII 06.) sz. határozatával döntött arról, hogy létrehozza a Ferencvárosi Idősügyi 
Tanácsot, melynek legfontosabb feladatául az idősek életkörülményeinek javítását, az érintett 
korosztály önszerveződésének támogatását, az időseket érintő problémák összegyűjtését, 
továbbítását, a kerületben folyó idősekkel kapcsolatos tevékenységek összehangolását tűzte ki. 
A Képviselő-testület által 2012. VI. 7-én elfogadott „A teljesség felé” Idősügyi koncepció 
körvonalazta célok és tevékenységek megvalósításában a Tanács értékelő, véleményező szerepe 
erősödött fel. 2012-ben tagjai között elsősorban az önkormányzat szociális, egészségügyi 
intézményrendszerének résztvevői szerepeltek. A 2013. év legfontosabb eredményének azt 
tartjuk, hogy mára az Idősügyi Tanács tagjai között szerepel számos civil és egyházi szervezet, 
önkormányzati oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális intézmény, mely a tanácskozó, 
véleményező, értékelő szerepén kívül aktív megvalósítója „A teljesség felé” Idősügyi koncepció 
2012-2014. elnevezésű dokumentumban szereplő programelemeknek. 
 
Az Idősügyi Tanács 2012. december 10-i ülésen meghatározott – az idősügyi programok 
továbbfejlesztésére és bővítésére irányuló – célkitűzések mentén 2013-ban a tavaszi, őszi, adventi 
többnapos „nagyrendezvények” mellett beindultak a rendszeresen ismétlődő, széles palettát 
lefedő kisebb résztvevői létszámú programok. 
Elsődlegesen azokra a kulturális szereplőkre támaszkodtunk (Concerto, MÁV, Erdődy Zenekar, 
Turay Ida Színház), melyekkel közszolgáltatási szerződése van az önkormányzatnak, s ezekben a 
szerződésekben kiemelt helyen szerepel a kerületi idősek kulturális igényeinek kiszolgálása. 
Ferencváros Önkormányzata számos szervezetet támogat kedvezményes bérleti díjú helyiségek 
biztosítása által. A korábbi önkormányzati vezetés alatt azonban számos esetben nem született 
olyan együttműködési megállapodás, mely egyértelműen rögzítené a kedvezményes bérleti díj 
fejében elvárható szolgáltatásokat. Egy éves munka eredményeként megszülettek ezek a 
megállapodások, melyekben prioritást élveztek az idősekkel, fiatalokkal kapcsolatos vállalások. 
Számos szervezettel valósítottunk meg az elmúlt időszakban közös programokat: író-olvasó 
találkozókat szerveztünk az Írók Alapítványával, az Írott Szó Alapítvánnyal, az Írók 
Alapítványával a fővárosi „Életutak” pályázat mintájára kiírtuk a „Ferencvárosi Életutak” 
pályázatot, a nyertes művek könyvben jelentettük meg (az elbírálást, a szerkesztést, az 
önköltséges áron történő nyomtatást vállalta az Írók Alapítványa); időseknek szóló filmklub 
működik a Kosztolányi Sziget és a DocuArt Alapítványokkal együttműködve. 
A harmadik elem, mellyel jelentősen csökkenthetők az emberi erőforrásra fordítandó költségek, 
az önkéntesek bevonása a programok megvalósításába. Egyrészt igyekeztünk bevonni idős, 
kortárs önkénteseket, akik segítenek a szervezésben, a programok népszerűsítésében; másrészt az 
idősügyi és az ifjúságügyi referens együttműködésének eredményeként sikerült bevonni a 2012-
ben megalakult Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (FEGYIÖK) képviselőit, s 
ezáltal a kerületben működő szinte összes általános és középiskolát. Számos programunk 
megvalósításában, népszerűsítésében segítettek, vettek részt. Azok közé az önkormányzatok közé 
tartozunk, akik nagyon korán felismerték a 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény 
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által meghatározott közösségi szolgálatban rejlő lehetőségeket, és a közösségi szolgálat keretében 
bevontuk a kerület életébe a kerületi iskolákban tanuló diákokat.  Legnagyobb eredménynek ezt 
tartjuk, hogy elindult a generációk közötti párbeszéd. 
   
A kerület életébe szervesen beépültek az idősügyi programok az egységes arculatnak és a 
rendszeres kommunikációnak köszönhetően. A Ferencváros újság mellékleteként megjelent 
2013. évi idősügyi naptár nagyban hozzájárult a programok népszerűsítéséhez. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton 
Ferencváros Önkormányzata az idősügy területén végzett tevékenységéért 2013. szeptember 26-
án elnyerte az Idősbarát Önkormányzat Díjat. 
2013. június 17-én az országos idősügyi helyzet javítása érdekében önkormányzatok közötti 
együttműködési megállapodás aláírására került sor az idősügy területén kimagasló munkát végző 
11 önkormányzattal.  
 
2013-ban az Idősügyi Tanács 2 alkalommal ülésezett.  
2013. július 04. napján megtartott ülésén az Idősügyi koncepció keretén belül megvalósult első 
félévi programokról, a programokat megvalósító szervezetek munkájáról szóló beszámolót 
fogadta el, véleményezte a Tanács. Az ülésen elhangzott javaslatokat figyelembe vettük a 
második félév programjainak megvalósítása során. 
 
2013. december 17. napjára összehívott évadzáró ülésen a 2013. évi programok értékelése (1. 
számú melléklet) és a 2014. évi fejlesztési feladatok és újonnan beinduló programok 
megbeszélését követően a fenti eredmények elismeréseként azon szervezetek és személyek 
részére emléklapok átadására került sor, akik munkájukkal hozzájárultak az Idősbarát 
Önkormányzat Díj elnyeréséhez.    
 
 
 
 
 
Budapest, 2014. február 04. 

        Formanek Gyula s.k. 
          alpolgármester 
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1. sz. melléklet  
 

A 2013. december 17-i Idősügyi Tanács ülésen elhangzott beszámolóból 
 
„A teljesség felé” Idősügyi koncepcióban meghatározott specifikus célokhoz rendelt 
tevékenységek megvalósult eseményei számok és eredmények tükrében: 
 

1. Specifikus cél: önsegítés 
• természetjáró túrák (20 alk., kb. 500 fő), 
• helytörténeti séták (3 alk., kb. 150 fő), 
• vízi-és gyógytorna (20 alk., kb. 120 fő), 
• festőszakkör (2 kiállítás), 
• alkotótábor (1 alk.), 
• egészségügyi szűrések és előadások (23 alk., kb. 2400 fő), 
• bűnmegelőzési előadások (3 alk., kb. 40 fő) 

Tervezett: 
• új témájú egészségügyi előadások (pulmonológiai előadássorozat a 

sóbarlangban), 
• biztonságtechnikai előadások és bemutatók, 
• bűnmegelőzési szóróanyag, 
• önvédelmi oktatás 

 
2. Specifikus cél: Önkéntesség 

• koncertek (12 alk., kb. 2300 fő), 
• színházi előadások (3 alk., kb. 800 fő), 
• filmklub (5 alk., kb. 60 fő), 
• versfesztivál (20 fő), 
• irodalmi előadások (5 alk., kb. 125 fő), 
• Ferencvárosi életutak" pályázat, 
• író-olvasó találkozó, 
• főzőverseny (2 alkalom), 
• asztalitenisz- és dartsverseny (1 alk., kb. 25 fő), 
• nordic walking (4 alk., kb. 25 fő), 
• természetjáró túrák (20 alk., kb 500 fő), 
• helytörténeti vetélkedő (3 alk., kb. 150 fő), 
• egészségügyi szűrések, előadások (23 alk., kb. 2400 fő) 

 
3. Specifikus cél: élethosszig tartó tanulás 

 
• "Kattints rá, nagyi!", 
• tanácsadás (banki, pénzügyi, mobilhasználat) 

Tervezett: 
• Szenior akadémia, 
• internethasználat, 
• nyelvi képzések 

 
4. Specifikus cél: generációk közötti együttműködés 

• "Főzzünk együtt nagyival!", 
• helytörténeti vetélkedő vegyes korösszetételű csoportokkal (100 fő), 
• "A nagyi és én" rajzpályázat, 
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• Nárcisz-ültetés és futás (kb. 600 fő), 
• tanácsadás időseknek, 

Tervezett 
• A Ferencvárosi életutak című könyv szerzőivel író-olvasó találkozó 

szervezése a ferencvárosi diákok részére 
• internetes képzés és tanácsadás a közösségi szolgálat keretében, 
• házi segítségnyújtás: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, felolvasás, 

társalgás, programokra, orvoshoz kísérés a közösségi szolgálat 
keretében, 

• "Az én szakmám" előadássorozat fiataloknak az elfeledett, különleges 
vagy hiányszakmák népszerűsítésére, a pályaválasztás elősegítése 
érdekében. 

 
2013-ban több mint 100 idősügyi esemény valósult meg, programjainkkal 6000-7000 főt sikerült 
elérni. 
 
 
 


