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Tisztelt

Képviselő-testület!

Az Otthon Segítünk Alapítvány 2001-ben kezdte meg
külföldön .

Fő

feladatának

tekinti

az

önkénteseik

működését

álta l

mind hazánkban, mind

nyújtott,

ingyenesen,

heti

rendszerességgel történő seg ítségnyújtást a támogatást kérő kisgyermekes családok
számá ra a harmonikus családi élet kialakításában , a szülő i készségek megerősítésében .
Vidéken

12

helyszínen ,

Budapesten

és

külföldön

7-7

helyszínen

működtetnek

szolgáltatásokat, átlagosan 109 önkéntessel dolgoznak együtt. Jelenleg a kerületben 4
önkéntes segíti a rászoruló családokat.
Az Alapítvány 2020. augusztus 31 . napján azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz,
hogy bruttó 200.000 forint támogatást kérjen az alábbi célok megvalósítására:

r

önkéntesek toborzására ,

'r

50 órás

,

esetmegbeszélő

:,.

csapatépítő kirándulás megvalósítására,

,

a munkában résztvevők elismerésére ,

,

irodaszerek, nyomtatványok , menetjegyek megvásárlására,

r

kisebb étkezések , szerény ajándékok biztosítására ,

,

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (előadó , tréner díjak) beszerzésére,

r

PR- és marketing költségek (szórólapok, nyomdai munkálatok) finanszírozására.

felkészítő

oktatás megtartására,
csoportok megvalósítására,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és engedélyezze
az alapítvány részére a polgármesteri célkeret terhére 200.000 forint összegű támogatás
átutalását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Budapest, 2020. szeptember

~i.. "
~A.U, ' v <"-'l"{...iL l'<'-fY
Cserdiné Németh Angéla
polgármester
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(6) Meghívandók: az Otthon Segítünk Alapítvány XV. kerületi Helyi Szolgálat

képviselői

(7) Háttéranyag a Polgármesteri Kabineten található

Határozati javaslat:
A

Képv iselő-testü let

úgy dönt, hog y az Otthon Segítünk Alapítvány számára bruttó 200.000 Ft, azaz

Kétszázezer forint támogatást biztosít a 2020 . évi

kö ltségvetésről

szóló 3/2020 . (11 .26.) önkormányzati

rendelet 5. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatá rozott polgármesteri célkeret terhére , amelyet az
Alapítvány a XV. kerületi Helyi Szolgálata finanszírozására fordíthat 2020. szeptember 1. és 2020.
december 31. között

terjedő időszakban .

A támogatás kizárólag az Alapítvány céljával

összefüggő

alábbi kiadásokra használható fel:

.,_

önkéntesek toborzására ,

,..

50 órás

,..

esetmegbe szé lő

;..

csapatépítö kirándulások megvalósítására

,..

a munkában

,..

irodaszerek, nyom tatványok, menetjegyek megvásárlására

:,.

kisebb étkezések, szerény ajándékok biztosítására

,

szakmai tevékenységet seg ítő szolgáltatásokra

.,_

PR- és marketing költségekre (szórólapok, nyomda i munkálatok)

felkészítő

oktatás megtartására

csoportok megvalósítására

résztvevők

elismerésére

(e lőadó,

tréner díjak)

A támogatás összegéből személyi je l legű ráfordításokra és azok járu lékaira, valamint személyes
közreműködésről

szóló számlás kifizetésekre együtt összesen legfeljebb 60.000 forint, azaz

Hatvanezer forint fordítható.A támogatás felhasználásáról az Alapítvány szakmai beszámolót és
pénzügyi elszámolást köteles benyújtan i

legkésőbb

2021. január 31 . napjáig .

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Otthon Segítünk Alapítvánnyal
szerződést

Felelős:

kötendő

támogatási

aláírja.

polgármester

Határidő :

2020 . október 6. (döntésre)
2020. október 20. (a
a

szerződés

szerződés

aláírását

követő

aláírására)

15 napon belül a tám ogatás kifizetésére

Jogszabályi hivatkozások:
a

közpénzekből

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,

2020. évi költségvetésről szóló 312020. (//. 26.) önkormányzati rendelet,
az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 612017. (Ill. 1.) önkormányzati rendelet.

A határozat elfogadásá hoz

minősített

szavazattöbbség szükséges.

ldösbarát önkormányzat • Befogadó telepulés
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Tárgy: Otthon Segítünk Alapítvány XV. ke rület Helyi Szolgálat kérelme
Tisztelt Polg;írmester Asszony!
Azzal !l tiszteletteljes kéréssel fordulunk Önhöz, hogy XV. kerül eti H ely i Szo lgá latunk működését
2020-ban 200 OOO forinttal tá mo gatni szíveskedj en.
Az összeg fel használásának célja:
önkéntes to borzás. ma jd 50 órás önkéntes felkészítés a kerületben (az egészségügyi, egyéb
körülmények m iatt az önkéntes m unkát feladni kényszerül t önké nteseket egy új abb
felkészítéssel póto ljuk, mert egyre több helyi család keres meg bennünket, hogy támaszt
nyúj tsun k az átmeneti nehézségek kezelésében)
esetmeQ.beszél ő csopon ok tartása (önkénteseink havi rendszerességg<.:I esetmegbeszé lő
csoportokon vesznek részt, egy aktív közösség tagjai)
csapatépítő ki rándulás kö ltségeinek biztosítása (az önkéntesek közötti kapcso latok erős ítése,
egymás jobb megismerése a célunk)
mu nkájuk eli smeréseként szerény ajándék karácsonyko r.
A 200 1-ben életre hívo tt Otthon Segítü11k Alapítvány olya n Magyarországon és külhonban mű ködő ,
közhasznú segítő szolgálat, amelyben szakemberek á ltal 50 órába n felkész ített önkéntesek
segítenek ingyen, h eti r endszerességgel, átlagosan 3-6 hónapig a t;\mogatást kérő kisgyermek es
cs aládok otthon ába n , a mindennapi tevékenységekben, a harmo nikus családi é let kialakításában, a
szül ő i készségek megerős ítésében a családközpontú segítés alapelvei mentén. Amikor a rokonok.
barátok messze laknak. vagy a család i kapcsolatok koníli krusokkal terheltek, nem várható seg ítség.
Önkéntese.ink ilyen esetekben a családok otthonában. hétköznapjaiban aktív j elenlétükkel egy átmeneti
i dőszakban nyújtanak támogatást.
Jelenleg vidéken 12, Bp-cn 7, külhonban 7 helyi szolgálatu nk mű köd i k . 40 magyarországi és 13
külhoni képzett önkéntes koordinátorunk majd 300 önkéntesün k munkáját irányítj a. 2001-20 19 között
1310 fel készített önkéntesünk 3025 családot segített hó napokon keresztül. aho l 6434 kiskorú gyermek
nevelkedi k. Az önkéntes órák száma: 409.978. 20 19-ben havonta átlag 109 önkéntesünk 303 04 ó rában
segített 468 gyermeket nevel ő 2 10 családnak.
A Home-Start program magyar megvalósítójaként, az Otthon Segítü nk A lapítvány j ó gyako rlata
bekerü lt a „ Befektetés a gyermekek j övőj ébe" - euró p:ti platform (European Platfo rm for lnvesting
in
Ch ildren.
EPIC)
igazoltan
er ed ményes
módszerei
közé
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catld= 125 1&langld=en&mode= 1#chapter H
J elenleg a XV. kerületben 4 önkéntesü nk seg ít in gyenes en, heti rend szerességgel 4 családot az
otth onukba n, erős ítve a szü lő i ko mpetenciáka t. hogy kicsi t könnyebbek legyenek a mindennapok. A
helyi szolgálatot két önkéntes koordimítorunk: Kocsis Gy ula és Kocsis Gy uláné vezeti .
A helyi szolgálat telephelye 1153 Budapest. Pázmány Péter utca 34 sz. alatt ta lálható
Budapest. 2020. augusztus 3 1.

Az al:íbbi táblázatban foglaltuk össze részletesen, hogy mire fo rdítjuk a kért össz~get:

Költségtípusok
(tervezett kö ltségvetés)

1. D ologi kiadások: (Önké ntese k tob orzása,

Összeg
/ Ft/

Költségso rok szöveges m agyar ázata

90 OOO

önkéntesek felkészítése, ese tmegbe szél ő
csoportok, ajándékok az ön kéntesek
számára)

>
>

Irodaszer nvomtarvánl' (tuU, ceru za,
papír, toner, füze tek, ragasztó,
gém kapocs, map pák, etikett címke)
E~éb

anyag

10 OOO

Ö nkéntes felkészítés, esetmegbeszéló
csoportok
Önkéntesek munkájának elismerése,
motiváció:

be~ze rzés

40 OOO

Csapatépítő

közös program (étkezés, jegyek)

20 OOO karácsonyra szerény ajándékok az önkéntesek
munkájának elismerésére
)>

Élelmiszer beszerzés (saját beszerzésű
élelmiszer: tea, kávé, pogácsa , nápolyi)

2. Szolgáltatáso k költségei:
(Önkéntes felkészítés, esetmegbeszé lő
csoportok, Csapaté pítő kirándulás k öltsége i)

>

Szállítási szolgálrn tás: a Csapatép ítő
kirándulás, ön kéntesek családhoz ut:izása

>

E~éb

szolgáltatás

(előadók,

trénerek díja)

3. Marke ting célok: (szórólapok, nyomdai

'.WOOO

100 OOO

40 OOO

Az önkénresck családokhoz autóval t örténő
utazásához támogatás, ill. BKV jegytömbök,
kiküldetési rendelvénnyel elszámolva;
Csapatépí tő kirándul:.ls utazási költségei

60000

Önkén tes felkészírésnél és esetmegbeszélő
csoportoknál szakemberek meglúvása

10 OOO

Otthon Segítünkös szóróanyag készítése,
fotók nyom tatása, plaká1 nyomtatása

szolgáltatás)
Kiadáso k összesen 1+2+3:

önkéntes felkészítéseknél, esetmegbeszélő
csoportoknál (víz, tea, kávé, apró sütemény)

200 OOO

Az Otthon Segítünk A lapítvány adatai:

Adószáma: 18468414-1 -42
Nyilvántartásba vételének időpontja/ Bírósági bej egyzés száma: 2001 . 06. 11. / Pk. 60.078/2001 /3
N yilvántartási száma: 06-0 1-000 1074
Levelezési címe, telefo nszáma, e-mail címe: 1074 Budapest, Szövetség utca 43 . VIO. 061 /365- 1436,
ouhonsegitunk@webdream.hu
A szervezet k épvi se lűj ének neve: Lehöcz Monika igazgató
Telefonszáma, e-mail címe: 06 1/365- 1436, otthonsegitun.k@webdrearn. hu

