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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!

A „Könyvet Házhoz” szolgáltatást immár ötödik éve vehetik igénybe a 65. év feletti, vagy időlegesen,
illetve tartósan mozgásában korlátozott, ferencvárosi lakcímmel rendelkező személyek.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata mindig nagy figyelmet fordított az idősek
és rászorultak támogatására, így a „Könyvet Házhoz” szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében az
együttműködési megállapodás 2014. december 31. napját követően második alkalommal is
megkötésre került. A megállapodás ünnepélyes aláírására a Budapest IX. kerület Boráros tér 2. szám
alatti könyvtárban 2015. január 23. napján került sor újabb két éves időtartamra.
Az előző, 2013. február 15. napján kötött együttműködési megállapodás 10. pontja értelmében a
Könyvtár minden évben a szakbizottság előtt beszámol a szolgáltatás előző évi tapasztalatairól.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „Könyvet Házhoz” szolgáltatását 2015. évben 22 fő idős, beteg,
vagy mozgásában korlátozott kerületi lakos vette igénybe, amely segítségével 1205 dokumentum,
hangos könyv, vagy öregbetűs könyv jutott el a kulturális esélyegyenlőség jegyében az arra rászorulók
kezéhez.
A könyvtár munkatársai 114 alkalommal személyesen is kapcsolatba léptek a szolgáltatást
igénybevevőkkel.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársai szoros együttműködésben dolgoznak a kerületben
működő integrált szociális intézménnyel és a idősek átmeneti otthonának lakóit is bevonták a
programjukba.
Dr. Fodor Péter főigazgató úr megküldte a 2015. évi szolgáltatásra vonatkozó beszámolót.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Főigazgató Úr által a „Könyvet Házhoz” szolgáltatás
2015. évi tapasztalatairól készített beszámolót jelen előterjesztés melléklete tartalmazza.
Budapest, 2016. május 6.

Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

