Név

1.

2.

3.

Rózsa
Magdolna

Tripsánszki
Dávid András

Zengető
Kulturális
Egyesület

Szerződő
cég vagy
személy

Test- És
Lélek
szépítő
Alapítvány

Tripsánszki
Dávid
András

Zengető
Kulturális
Egyesület

Tevékenység / Bemutatkozás

Szerződés
időtartama

Bérleti díj

Vállalt szolgáltatás a
kedvezményért

Rózsa Magdolna vagyok a Test- és Lélekszépítő
Alapítvány kurátora. 2017-ben kezdtem el
foglalkozni adományszervezéssel az ingyenes
szépségápolás mellett a rászoruló családok, 2021.09.01gyermekek és egyedülálló idősek részére. 2020 2022.08.31
júniusában hoztam létre a Test- és Lélekszépítő
Alapítványt, hogy professzionális módon tudjam
támogatni a nehéz helyzetben élő családokat a
Családsegítő Szolgálatokkal együttműködve.

br. 16.800
Ft/hó

A
Családsegítő
Szolgálattal
közreműködve a nehéz helyzetben élő
ügyfeleik ingyenes szépségápolása,
higiéniai
termékekkel
való
támogatása.

Festőművész, grafikus, mural-festő, szociális
munkás. Budapesten és vidéken is festettem már
több nagyobb falfelületet a város felkérésére. Közel
ötven kiállítás van a hátam mögött. 10 éve 2021.09.01önfenntartó festőművészként élek Budapesten. 2022.08.31
Jelenleg cigány telepek csillagpontjainak a
kifestésével foglalatoskodom, amiket délutáni
napközis programként a gyerekek segítségével
alakítok ki.

br. 22.400
Ft/hó

A
ház
belső
designjának
megtervezése,
kialakításában
segítség.
Képzőművészeti
foglalkozások
szervezése, szitanyomás.

A Zengető Kulturális Egyesület egyik fő célja,
hogy újra közbeszéd tárgyává váljon az ipari
kender, ez a rég elfeledett haszonnövény, amit már
ükapáink is termesztettek. Mindezt a művészet
sokoldalú eszközével bemutatva. Hagyományt 2021.09.01őrizni és hagyományt teremteni! Visszatalálni a 2022.08.31
gyökereinkhez, megérezni a közösség teremtő
erejét - ez a Zengető missziója. Alapítói olyan fiatal
művészek, akiket a természet és annak ciklusaival
együttműködő hagyományok inspirálnak.

br. 22.400
Ft/hó

- kézműves vagy képzőművészeti
workshopok
- zero waste/zöld életmód, zöld
szemlélet előadások és kerekasztal
beszélgetések
- mozgásórák, dobkör és táncműhely

4.

5.

Csáo!
Dráma
pedagógiai
Műhely

Társadalom
klinika
Egyesület

Csáo!
Dráma
pedagógiai
Műhely

Társadalom
klinika
Egyesület

A CSÁO! Drámapedagógiai Műhely célja, hogy
elröpítse a gyerekeket egy fantáziavilágba, ahol
önfeledten játszhatnak, és amelyben bátran
megmutathatják valódi önmagukat, mindenféle
kockázat és a felnőttek ítélkezése nélkül. Ebben a
világban szárnyalhat a fantáziájuk és a
kreativitásuk, miközben felelősséget is vállalnak a 2021.09.01játékon belül döntéseikért és egymásért. Nem- 2022.08.31
formális eszközök segítségével tanulhatnak arról,
milyen egy demokratikus közösségben létezni, és
felelősséget vállalni a döntéseikért. Hisszük, hogy
a társadalmi változáshoz kulcsfontosságú a
gyermekkorban megtapasztalt nyitottság és
kreativitás, hogy a gyerekek olyan felnőtté
váljanak,
akik
tenni
mernek
álmaik
megvalósításáért, és tudnak demokratikus
közösségekben létezni.

A Társadalomklinika Egyesület 2014 tavaszán
Pécsett alakult meg, tagjaink nagy része fiatal,
diplomás szociális szakember. Az Egyesület célja
olyan szociális szolgáltatások tervezése és
megvalósítása, amelyek képesek elérni azokat a –
többnyire veszélyeztetett - fiatalokat is, akiket a
már létező szolgáltatások nem képesek bevonni.
Ennek érdekében olyan közvetlen hangulatú 2021.09.01szabadidős tevékenységeket kínálunk, mint a DJ- 2022.08.31
szakkör, közösségi falfestés, szövegírás, rappelés,
közös zenélés. A tavalyi évben ezeket a
tevékenységeket két napközis táborba sűrítettük
össze, ahol a Tudás Hatalom csoporttal,
önkénteseinkkel és számos művésszel kiegészülve
valósítottuk meg a különböző tevékenységeket.

br. 17.500
Ft/hó

br. 17.500
Ft/hó

Nagycsoportos
drámafoglalkozás
vagy színházi nevelési előadás vagy
workshop
és
kiscsoportos
drámajátékos foglalkozás.
A
foglalkozásokat
ferencvárosi
hátrányos és nem hátrányos helyzetű
gyerekek részvételével tervezzük,
integráló
jelleggel,
együttműködésben a helyi általános
és középiskolákkal.

Ifjúsági
klub,
drámapedagógia
önsegítő
csoport
szervezése.

filmklub,
foglalkozás,
foglalkozások

6.

7.

A Bike Maffia, az idén 10 éves civil szervezet, a
Konnektor Inkubátorház legelső lakója.
A BBM-et a társadalmi apátiából való kimozdulás
és a tenni akarás hívta életre 2011-ben,
Ételadományok elkészítésével és gyűjtésével
kezdték a munkát, az adományok kiosztásakor
bringával keresték fel az utcán és a szociális
ellátásban élő hajléktalan embereket. Céljuk az ő
életük segítése volt.
Az elmúlt jó pár évben megkerülhetetlen csapata az
innovációnak, kreativitásnak, az új megoldásoknak
szociális területen.

Budapest Bike
Maffia

F.A.L. –
Freak Art Lab

Csetényi
Lilla

2021.09.01.
2021.12.31.

A Freak Art Lab a Konnektorban született, három
önálló alkotóként tevékenykedő művész társulása.
Közös bennünk a felhasznált alapanyagok palettája
- bőr, bringabelső, fém, textil és ami csak a
kezünkbe akad - illetve a hozzájuk való 2021.09.01viszonyulásunk.
A
hulladékmentes 2022.08.31
anyagfelhasználásra törekszünk, újrahasznosítunk,
átés
újrastrukturálunk.
Kísérletezünk,
tapasztalunk, improvizálunk.
Kezeink közül ékszerek, kiegészítők, installációk,
lakberendezési tárgyak, dekorációk kerülnek ki.

br. 20.505
Ft/hó

br. 49.000
Ft/hó

- adománygyűjtések és ételosztások
koordinálása, közreműködés más
szociális szervezetekkel
- ingyenes főzés a nagyobb
rendezvényeken a látogatóknak

-Kézműves és művészeti
workshopok szervezése és
lebonyolítása
-Ruhacsere programok szervezése és
lebonyolítása
-Vendég kézművesek, művészek
meghívása workshopokra

8.

9.

Grund Színház

Tóth Andrásné
Babi és Tóth
Dóri

Grund
Színház
Alapítvány

Tóth Dóra
Lilla

A Grund Színház társulata fennállása óta egyre
növekvő számú és típusú előadással áll a közönség
elé. Alapítója és vezetője Andrew Hefler, aki
meghonosította Magyarországon a színházi és
alkalmazott improvizáció műfaját. A társulat 2021.09.01művészei elkötelezettek abban, hogy a való életből 2022.08.31
visszaköszönő
pillanatokat
mutassanak
a
színpadon, amelyek ismerősek, ugyanakkor más
megvilágításba
helyeznek
mindennapi
és
társadalmi problémákat, gyakran a kifinomult
humor segítségével.

-Tóth Andrásné BabiSzupervizorként, coachként, pszichodráma
vezetőként és mentálhigiénés szakemberként
dolgozom, többek között a Szegedi Egyetem
mentálhigiénés képzésében is vezetek egy
csoportot. Foglalkozom életvezetési tanácsadással
is: terveimben szerepel minden korosztály
számára elérhető önsegítő csoportok indítása,
valamint egyéni konzultációk vezetése is.
-Tóth DóriZenészként több ismert zenekarban játszom és két
éve énektanárként is dolgozom. Mint minden mást
az életemben, az énektanítást is
rendszerszinten figyelem: hiszem, hogy a test és a
lélek egészsége folyamatosan, oda-vissza hat
egymásra, ezért nem csak
énektechnikai, hanem gyakran az éneklésben is
releváns, életmóddal kapcsolatos témákat is
érintünk az óráimon.

2021.09.012022.08.31

br. 49.000
Ft/hó

- impro színház tréningek és
képzések szervezése és lebonyolítása
12 ingyenes alkalommal
- improvizatív színházi előadások
gyerekeknek

17.500 Ft/hó

-Önismereti tréningek és
zeneterápiás foglalkozások egyéni és
csoportos foglalkozások szervezése
és lebonyolítása

10.

MOOK
összművészeti
társulat

Birta
Márton

A MOOK egy összművészeti társulat, platform és
brand. Olyan művészek a tagok, akik saját
projekteket futtatnak, saját ötleteiket
szeretnék csapatban megvalósítani. A társulat
szerepe ebben az, hogy az alkotók jól összeszokott
emberekkel dolgozzanak hosszútávon,
a technikai vagy művészi segítséget emiatt
gördülékenyen és gyorsan kapják meg, ne álljon
az útjukba a kitapasztalás buktatói.
Ugyanakkor a társuat célja, hogy keménymagot
képezve, találkoztassa a fiatal művészi szférát, és
a művészetek közönségeit is.
A jól összeszokott társulat ezért sokszor
vendégművészekkel szeretne dolgozni. A társulat
még nem érte el célját és szerepét,
jelenleg ezért küzd és fejlődik!

-Sound of movement, improvizációs
zene és tánc foglalkozások és
színpadi produkciók szervezése és
lebonyolítása
2021.09.012022.08.31

br. 17.500 Ft

