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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. A fenti módosítással a Szociálpolitikai Kerekasztal működése 

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

szervezetek közötti párbeszéd és együttműködés. 

A 2016. évben a Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai bekapcsolódtak a KEF és az 

Idősügyi Tanács tevékenységébe, és Szolgáltatástervezési koncepció feladatainak 

végrehajtásába. 

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagszervezeteiben dolgozó szakemberek munkáját, az eddigi 

szakmai együttműködések továbbfejlesztését szakmai konferencia szervezésével segítettük. 

2016. november 25. napján került megrendezésre (150 fő részvételével) a Szociálpolitikai 

Kerekasztal szakmai konferencia „Az iskolai és internetes zaklatás” címmel.  

A konferencián a Karaván Művészeti Alapítvány által bemutatott I'm online című ifjúsági 

kamaradarab az iskolai és  internetes zaklatás témakörét dolgozta fel.  

A darab szereplői a mai magyar társadalom különösen érzékeny csoportjait reprezentálták, 

nemcsak a bántalmazást elszenvedők, hanem a támadók jellegzetes figuráit. Az előadás 

elsődleges célcsoportja a zaklatásoknak leginkább kitett középiskolás korosztály volt. 

A konferenciára meghívott szakemberek segítséget nyújtottak a gyakorlati eszközök 

hatékonyabb alkalmazására a szociális-segítői szakmában dolgozó szakemberek számára.  

Dr. Herczog Mária szociológus, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület elnöke előadásában 

felhívta a figyelmet arra, hogy a diákok egyötöde érintett a zaklatásban, ezért merjünk róla 

beszélni, segítséget kérni, hogy megelőzhetővé, kezelhetővé váljon a probléma. Több 

gyakorlati tanácsot is felkínált, többek közt azt, hogy az érintetteket ne kívülről védjük meg, a 

sértettek maguk is merjenek beszélni zaklatásukról. Ne a tüneteket, az okokat próbáljuk 

megoldani. 

A kamaradarab megtekintését követően a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány részéről 

Reményiné Csekeő Borbála pszichológus vezetésével értelmezték az előadást a szakemberek,  

a diákok pedig drámapedagógiai foglalkozáson vettek részt, ahol  nem formális pedagógia 

módszerrel dolgozták fel a látottakat. 

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaitól, valamint az intézményektől, a civil szervezetektől 

kapott visszajelzések alapján 2016. évben aktív párbeszédet folytattunk a Ferencvárosban élő 

rászorulók szociális helyzetének javítása érdekében. 
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