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Tisztelt

Képviselő-testület!

2017. évben egy átfogó ifjúságkutatás, továbbá szakemberek és lakossági vélemények
alapján elkészítettük Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági
Stratégiáját és Cselekvési Tervét. Az. előterjesztést a Képviselő-testület 145/2017. (11.28.) ök.
számú határozatával elfogadta. Az. Ifjúsági Stratégia 2017-2024. közötti időintervallumra
szól, az első Cselekvési Terv 2017.03.01-2019.02.28. között határozott meg feladatokat,
melyet a képviselő testület a 3/2020. (11.4.) ök. számú határozatával fogadott el.
Jelen előterjesztésben a második Cselekvési Terv megvalósításáról készítettük el a
beszámolót (2019.03.01-2021 .09.30.) és megfogalmaztuk a soron következő Cselekvési
Terv feladatait 2021 .10.01-2024.12.31 . közötti időszakra . Az. Ifjúsági Stratégia 2024. év
végéig érvényes , ennek megfelelően készült el a jelen Cselekvési Terv is.
Megvalósult feladatok 2019.03-2021.09.
1. Oktatás, nevelés, képzés, tehetséggondozás, sport
Felmértük a kerületi általános- és középiskolákban dolgozó diákönkormányzatot segítő
pedagógusokat és gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöket. Adatbázist készítettünk, amely
azoknak a szakembereknek az elérhetőségeit tartalmazza , akikhez az ifjúságot érintő
témákban folyamatosan fordulhatnak. Ök sok esetben egyfajta kapocsként működnek a
rendszerben az önkormányzat és a diákok között.
A szakembereket számos szakmai napra, előadásra, együttgondolkodó fórumra meghívtuk
az év során. (Az. adatbázisokat az önkormányzat a GDPR előírásoknak megfelelően tárolja.)
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A tehetséges, kiváló sportoló, jó tanuló, vagy egyéb okból segítséget igénylő fiatalok
az alábbi támogatásokban részesültek:
Elen a
tanulásban,
élen a
sportban

2019.

2020.

2021.

Kulcsár
Kerület
Kiváló
Sportolója

15 fő
40.OOO Ft/fő
50.000 Ft/fő
16 fő
40.000 Ft/fő
50.000 Ft/fő

23 fő

32 fő
25.000 Ft/fő

folyamatban

folyamatban

25. 000/fő

Győző

Sportolói
Ösztöndíj
érvényes
pályázat
nem
érkezett
8 fő
100.000
Ft/fő
8 fő

100.000
Ft/fő

Bursa
Hungarica

Pallasz
Athénédij

Halleydíj

Felsőoktatási

47 fő
100.000

62 fő
50.000

12 fő
50.000 Ft/fő

Ft/fő

Ft/fő

59 fő
100.000
Ft/f
60 fő
100.000
Ft/f

220 fő
50.000

Ösztöndíj

Ft/fő

22 fő
50.000 Ft/fő

137 fő
50.000

folyamatban

Ft/fő

2019-ben a sportszervezetek éves működésének támogatása 118.431 .958 forint volt, 2020ban 136.130.000 forint, 2021-ben 82.000.000 forint.
Csokonai Kulturális Központ - Kikötő Ifjúsági Közösségi Tér
Az. ingyenes tanulást segítő programok szervesen hozzátartoznak a Kikötő
tevékenységéhez. Ingyenes tanulást segítő programjaikat a Kikötő munkatársai, valamint
önkéntes egyetemisták szervezik és vezetik.
Egyéni mentorálás: A naponta bejáró gyerekek és fiatalok számára napi, heti
rendszerességgel tartottak ingyenes korrepetálásokat, vizsgára felkészítéseket.
Matematika-fizika-informatika korrepetálás : önkéntes egyetemisták vezetésével, kétheti
rendszerességgel működött, komoly segítséget nyújtott a felső tagozatos és középiskolás
fiatalok számára.
Rendhagyó tanórák: 2019 márciusától 2020 márciusáig iskol aidőben - rendhagyó tanórai
keretek között - személyiség- és kompetenciafejlesztő , a művészeti és kreatív képességek
kibontakoztatását segítő programokat szerveztek és tartottak térítésmentesen általános
iskolai osztályok szamara: heti rendszerességgel drámafoglalkozást és havi
rendszerességgel képzőművészeti foglalkozást. A foglalkozásokat több kerületi iskola
rendszeresen igénybe vette, akár az órarendjébe beépítve.

A pandém ia miatti zárások ideje alatt 2020 márciusától a nyári nyitásig, valamint a 2020
novemberi zárástól a 2021 májusi nyitásig az egyéni mentorálás átkerült az online térbe
online korrepetálások formájában , melyet a Kikötő munkatársai igény szerint folyamatosan
biztosítottak.
A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület Látópont Cím országos pályázatán a
Kikötő Ifjúsági Közösségi Tér Látópont díjat nyert "Segítő Kortársak a Ki kötő Ifjúsági
Közösségi tér tanulást/továbbtanulást seg ítő programjaiban" cím ű pályázatával. A díjat 2021
októberében kapták meg.
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Az ingyenes szabadidős sportrendezvények rendkívül népszerűek a Kikötőben, hiszen a
sport is az a terület, ahol a fiatalok ki tudnak teljesedni. A házi sportversenyek pl. a Kikötő
ping-pong bajnokság, ismétlődő események, akárcsak az esti/éjszakai ping-pong és csocsó,
valamint tollasparty.
2. Önszerveződés, közéletben való részvétel, demokrácia, esélyegyenlőség,
érdekérvényesítés, érdekképviselet
A Cselekvési Tervben kiemelt célként jelent meg a kerületi nevelési-oktatási intézményekben
működő diákönkormányzatok szakmai segítése, különös tekintettel a DÖK vezetőkre és a
diákfórumokat segítő pedagógusokra, továbbá a XV. kerületi Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat (GYIÖK - 28 fő) segítése, támogatása. Ennek keretében megvalósult
programok:
• 2019 év tavaszán - a költségvetés hiánya miatt - Budapesten szerveztük
meg 20 fővel a tavaszi önismereti tréninget. 2020. és 2021 . évben sajnos a
vírus miatt ez elmaradt.
• 2019-ben 3 napos, 2020-ban 2 napos, 2021 -ben 3 napos őszi
diákönkormányzati vezetőképzést szerveztünk diákválasztással egybekötve.
Szakmai
előadások:
közösségfejlesztés,
önismeret,
demokrácia,
vezetéselmélet, érzelmi intelligencia, kommunikáció.
• 2020 és 2021 nyarán 5 napos tréninget szerveztünk Agárdon, fő témák a
vezetőképzés és a közösségépítés volt.
• Nyári napközis tábor szerveztünk az elmúlt két nyáron az Ifiházban (Eötvös u.
1.), ahol tematikus foglalkozásokkal vártuk a fiatalokat.
• KÖR-DÖK névvel diákfórumot szerveztünk és működtetünk, negyedévente
rendszeresen találkozunk, melyen az iskolai diákönkormányzat tagjai, vezetői,
a diákönkormányzatot segítő pedagógusok és a GYIÖK tagjai vesznek részt
(30-50 fő) - szakmai előadások biztosítása, tapasztalatcsere, problémák
feltárása, lehetséges megoldások kidolgozása, együttműködés segítése. A
vírus idején a személyes találkozásokról online formára tértünk át.
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat részvételét biztosítjuk az őket érintő döntéshozatalban.
A GYIÖK tagjai képviselik magukat a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban,
meghívást kapnak az őket érintő önkormányzati bizottsági ülésekre és a Képviselő-testületi
ülésekre.
3.

Pályaválasztás, munkavállalás

ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája
• A MUFTI korábbi működését indokolt és időszerű volt a megváltozott igényekhez
igazodva átalakítani. Ehhez a profiltisztításhoz új elnevezés is társul. 2021 júliusától
Mentálhigiénés Tanácsadó (rövidítve MenTa) a hely új neve, amely komplex
prevenciós eszközként kapcsolódik a családsegítéshez, a gyermekjóléti
alapellátáshoz és az iskolai szociális munkához egyaránt.
ldösbarát önkormányzat • Befogadó település
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•

A segítségnyújtás a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez (információk,
segítségnyújtás álláskeresésben, önéletrajz és motivációs levél elkészítésében és az
ehhez kapcsolódó mentálhigiénés segítő beszélgetés, valamint a pályaorientációs
tanácsadás, „tanulókuckó", korrepetálási lehetőség) rendszeresen elérhető a
célcsoport számára, rendszeres klubfoglalkozásokat tartottak és közösségi teret
biztosítottak a fiatalok számára. Amikor azt a járványügyi veszélyhelyzet leh etővé
tette, a MUFTl/MenTa munkatársai a kerületi általános- és középiskolákkal
együttműködve , külső helyszíneken állásbörzéket, pályaválasztási és diákmunka
börzéket és foglalkozásokat tartottak, és több alkalommal települtek ki a XV. kerület
különböző területeire, lakótelepi ifjúsági munka keretében.
Az iskolai szociális segítő tevékenységbe bekapcsolódva, több alkalommal tartottak
közösségfejlesztő és pályaorientációs foglalkozásokat a kerület általános és
középiskoláiban.
A MUFTl/MenTa munkatársai részt vettek a XV. kerületi KEF és az Ifjúsági
Kerekasztal tevékenységében, az lfifeszten és a Szenvedélyes nap programokon. A
MUFTl/MenTa munkatársai rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a kerületi GYIÖKkel és részt vesznek a generációkon áthidaló programokon is.

Csokonai Kulturális Központ - Kikötő Ifjúsági Közösségi Tér
A Kikötőben kétheti rendszerességgel működik a Campus klub, melyet a Kikötő ifjú ságseg ítő
szakembere koordinál , önkéntes egyetemisták közreműködésével.
Lényege a
kortárssegítés, mely kiemelten fontos az ifjúsági munkában. A Klub volt a kiinduló pontja a
2019
novemberében
megrendezett
ELSŐKÉZBŐL
Pályaorientációs
Napnak.
A program kivételességét az adta, hogy nem az iskolában dolgozó szakemberek tartottak
előadásokat, hanem egyetemisták, főiskolások, OKJ-s hallgatók. Nagyjából 20 külön böző
szakon tanuló fiatal - akik különféle felsőoktatási intézményben tanulnak - vezette a
programot önkéntesként, kerületi középiskolás osztályok számára.
2021 szeptemberétől megváltozott a klub neve, jelezve, hogy bővült tevékenysége: Tiéd a
pálya! Továbbtanulási és munkavállalási tippek fiataloknak program az új név.
4. Ifjúsági mobilitás, nemzetközi kapcsolatok

2019-ben is megvalósult a nyári nemzetközi ifjúsági tábor, 2x1 hetes turnusban
Bernecebarátiban. A táborban 2x70 fő vett részt, 6 nemzetet képviselve. Ez évben először a
kerületi iskolák is delegálhattak diákokat (25 fő/turnus) . Színvonalas egész napos programot
biztosítottak a résztvevőknek: kreatív foglalkozások, sportprogramok, közösségi játékok,
vetélkedők, tábori szabadidős tevékenységek. A GYIÖK tagjai vezették a csapatokat és ők
koordinálták a közösségi programokat is.
Sajnos 2020. és 2021 . években a vírushelyzet miatt elmaradtak a táborok.
5. Kultúra,
szabadidő,
információs
infrastrukturális fejlesztések

lehetőségek,

közösségi

terek

és

Az önkormányzat támogatta 2019-2021. években is a XV. kerületi Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat által szervezett kerületi szintű programokat:
ldösbarát önkormányzat • Befogadó település
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• Kerületi Ifjúsági Fesztivál - 2019. szeptember - a programon részt vettek a

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

kerületben élő, tanuló fiatalok - hozzávetőleg 250 fő , valam int ifjúsági szervezetek.
Interaktív projektelemek, óriás játékok, kulturális és sportprogramok, „játék tanárok
nélkül" vetélkedő várta a fiatalokat. A helyszínt a Hubay Jen ő Zeneiskola biztosította.
A szórakoztató programok mellett közel 20 szervezet/intézmény volt jelen saját
standdal a programon, akik szolgáltatásaikkal részt vettek a diákok közötti
vetélkedőben is.
Kerületi Ifjúsági Szakmai Nap - 2021 . szeptember. A programon 400 diák vett részt
a kerületi iskolákból. A helyszínt a Kikötő - Ifjúsági Közösségi Tér biztosította , illetve a
Nemzedékek Parkja. 22 szervezet/intézmény vett részt a program lebonyolításában,
amelyben az alábbi témák kaptak főszerepet: prevenció, edukáció, érzékenyítés,
pályaorientáció, önismeret, környezetvédelem , bűnmegelőzés , érzelmi intelligencia,
játék.
Kerületi iskolákban Szenvedélyes nap szervezése a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum szakembereivel. A prevenciós rendezvény során a diákok kisebb
csoportokban vesznek részt az interaktív programelemeken, melyek témái:
függőségek, alkoholfüggőség , dohányzás, drog, konfl iktuskezelés , internetezés
veszélyei , osztályon belüli bántalmazás, stb.
Érzékenyítő nap szervezése iskolákban szakemberek közreműködésével. Kisebb
csoportokban a gyerekek részt vesznek különböző foglalkozásokon melyeket
fogyatékos tapasztalati szakértők vezetnek, pl. kerekesszékes, látássérült,
hallássérült.
Kerületi GYIÖK Mikulás
Október 23-ai emlékfutás, Pólus futás
Gyermek és ifjúsági programok: kerületben szervezett rendezvényeken val ó
részvétel.
Önkormányzati megemlékezéseken való részvétel : koszorúzás, szervezők segítése .
Jótékonysági tevékenység : jótékonysági főzőverseny , ételosztás .
Filmvetítés és feldolgozó beszélgetés szervezése 2018-tól évente 3 alkalommal a
Pólus Moziban diákoknak 300-500 fő/alkalom diák részvételével. Témák: iskolán
belüli bántalmazás, érzékenyítés, önmegvalósítás. A vírus ideje alatt sajnos ezt is
szüneteltetni kellett.
2020 tavaszán az önkormányzat a GYIÖK rendelkezésére bocsájtotta az Eötvös utca
1. szám alatt lévő ingatlan egyik részét, melyet ettől kezdve „Ifi házként", saját
bázisként használnak.
Az online oktatás idején 2 hetente online formában tartottunk GYIÖK gyűlést, majd
amikor már lehetséges volt, kis csoportokban találkoztunk a fiatalokkal az Ifiházban.

További önkormányzati ifjúsági rendezvények 2019-2020-ban:
•
Osztályokban közösségépítő tréningek szervezése és lebonyolítása
•
Kreatív játéknapok 8 óvodában és 2 iskolában összesen 856 óvodás részvételével
•
Iskolanapok szervezése és lebonyolítása - pl. Hartyán Nap - 400 fő
•
Mozaik múzeumtúra 2 iskolában - 630 fő
ldösbarát önkonnányzat • Befogadó település

5

•

3 iskolában pedagógus tréninget szerveztük a teljes tantestületnek szakember
részvételével , megsegítve a vírus utáni visszatérést- 136 fő

Kikötő

Ifjúsági Közösségi tér
A Kikötő tevékenysége jellegénél fogva komplexebb, mint a klasszikus kultúraközvetítő
intézményeké. Kulturális programokon és rendezvényeken túl, közösségépítő és fejlesztő ,
tanoda-jellegű foglalkozásokat is tartanak. Ingyenes, rendszeresen működő művészeti
szakköröket, ismeretterjesztő klubokat működtetnek (inyenc kalózok konyhája, Lépjünk a
városba - kultúrcsavargások Pesten és Budán, Campus klub , Pacek mozi filmklub, Kikötő
Kreatív Műhely ; illetve nagyon csekély térítési díjjal működött a Gitár szakkör).
Rendezvényeik többsége is térítésmentes. Szervezőmunkájukra jellemző, hogy kimennek a
fiatalok közé, személyesen szólítják meg őket. A szervezőmunkába, a programok
kitalálásába a fiatalokat is bevonják. Nemcsak a szervezett programokra várják a fiata lokat,
hanem teret, elfogadó, kellemes közeget teremtenek baráti beszélgetéseikhez, társaság i
együttléteikhez, alkotó folyamataikhoz. A hét hat napján estig tartanak nyitva, illetve a
fiatalok igényeihez alkalmazkodva több alkalommal tartottak késő esti illetve éjszakai
rendezvényeket.
Önkéntes - felsőoktatási intézményben tanuló vagy már dolgozó - fiatalok, valam int iskolai
közösségi szolgálati helyet kereső fiatalok is egyre nagyobb számban kapcsolódnak be az
intézményben folyó kulturális, közösségi szervező munkába.
Rendezvények 2019-ben: Éjszakai párnacsata és fényfestés , Valentin napi játékos
szívkereső , Húsvéti játszóház, Készülődés Anyák napjára, Gyereknapi Harry Potter délelőtt,
Halloweeni Szellemes Szellemparty, Mikulás buli-Ugly Sweater Party, Ki kötő karácsony,
Kikötő szilveszter, Éjszakai ping-pong és csocsó, Éjszakai tollas és zsírosdeszka, Valentin
nap, Szent Iván éji varázslatok, Nagy ország-városozás. A Csokonai Kulturális Központ
Anno Művészeti Hét rendezvénysorozatán a Kikötő mindig speciális, kifejezetten a fiatalokra
fókuszáló rendezvényekkel szerepel. 2019-ben „Ifjú szívekben élek - Ady ma" volt a címe
annak a délutánnak, amelyen Ady Endre művészete inspirálta a fiatalokat, 2020-ban Végh
Lajos homokanimációval foglalkozó képzőművészt kérték fel , hogy az Anno Művészeti Hét
témájához - Fekete Istvánhoz - kapcsolódva tartson egy vizuálisan és zeneileg is érdekes
programot, így született meg a Homokanimációs előadás - Fekete István világa
képekben, zenével címmel , amely a pandémia miatt online formában valósult meg.
Legnagyobb sikerű kerületi rendezvényük a megjelölt időszakban a Magyar Kultúra Napja
(2021-ben elmaradt), a Kikötő Nyílt Nap (2020-ban online formában) és az Elsőkézből
Pályaorientációs Nap volt (ez utóbbi csak a 2019-es évben valósulhatott meg a járvány
miatt). 2020-2021-ben sajnos több rendezvény elmaradt.
Ingyenes szünidei programok a nyári és őszi szünetben: ez a két programsorozat is
térítésmentes , kicsit lazább-kötetlenebb, mint a hagyományos táborok, de minőségi ,
változatos élményt nyújtottak. KIKÖTŐ NYÁR címmel 2019, 2020 és 2021 nyarán is 2 illetve
3 héten keresztül , hétfőtől szombatig délutánonként, naponta változó programokkal várták a
fiatalokat. A foglalkozások kitalálását, szervezését, lebonyolítását a Ki kötő munkatársai
végezték.
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A KIKÖTŐ ŐSZ programsorozat is ebben a szellemben zajlott a fenti időszakban . Az őszi
szünetekben, általában sportversenyekkel, halloweeni maszkkészítéssel, tökös ételek
készítésével várták a fiatalokat.
2020 márciusától a koronavírus járvány gyakorlatilag a teljes működésre rányomta a
bélyegét. Az évben két alkalommal is be kellett zárniuk és átállni teljes körű online
tevékenységre. Több újdonság is szerepelt heti, kétheti rendszerességgel a Kikötő
programpalettáján: a Kikötő Anime Klub, Gitárklub, melyeket a Kikötő munkatársai
vezetettek, Keddi Kreatív Krisztával, a Kikötő önkéntes segítőjének vezetésével, az Ínyenc
Kalózok Konyhája - Sütő-főző délután fiatalokkal, fiataloknak klub egy szakács tanuló
fiatal vezetésével. Online kvízek és érdekességek fiataloknak címmel hetente megjelenő
kvízkérdésekkel készültek márciustól egészen a nyári nyitásig. Karácsonyi kerti
szobrocskák összeállításukban azt mutatták meg, hogyan lehet karácsonyi hangulatot
varázsolni egy kertbe. Az összeállítás népszerűsége kiugró volt, 6.600 emberhez jutott el.
Karácsonyi hangulatok műsoruk elkészítéséhez végigfényképezték a kerületet, hogy a
facebook oldalukon a fényképeken keresztül bemutassák, hogyan készülődik a XV. kerület
az ünnepre.
A Csodálatos kísérletek szakkör is átalakult online formába, a Kikötő facebook oldalán
sokan kísérték figyelemmel ezeket az érdekes és egyszerű kísérleteket.
Hajónapló-online újság fiatalokkal, fiataloknak kiadványukban - melyet a Kikötő
munkatársai közösen szerkesztettek a fiatalokkal - a témák a fiatalok érdeklődési köre
mentén alakultak. 2020. április 12-én jelentették meg facebook oldalunkon az első számot.
A 2020-as évben összesen 24 szám és ráadásként egy karácsonyi különszám , a 2021-es
májusi nyitásig további számok jelentek meg facebook oldalukon.

Szertelenül - Drogprevenciós délután
A Kikötőben nagyon fontosnak tartják a megelőzést különböző programokkal, a gyerekekfiatalok számára is hiteles szakemberek bevonásával. A 2019-ben vendégük volt Sárosi
Péter jogvédő , korábban a TASZ drogpolitikai programjának vezetője , jelenleg a Jogriporter
Alapítvány igazgatója, a Drogriporter és a Pendulum blog szerkesztője , az Európai Bizottság
drogügyi tanácsadó testületének tagja. ő irányította a beszélgetést, a fiatalok szabadon
kérdezhettek, kérdéseikre választ is kaptak.
Csokonai Kulturális Központ - Pestújhelyi Közösségi Ház
Páratlan Vakáció címmel 2019. június 25-től augusztus 23-ig 22 alkalommal, 2020. július
21-től augusztus 31-ig 17 alkalommal, 2021 . június 21-től augusztus 27-ig 25 alkalommal,
összesen 64-szer szerveztek programot minden páratlan dátumú hétköznapon. 10-12 óráig
tartottak különböző tematikájú foglalkozást gyerekeknek. Olyan programokat ajánlottak ki ,
amelyek között az alsós, felsős korosztály különböző érdeklődés i körű gyerekei is
megtalálhatták a kedvükre valót. A mindig népszerű kézműves foglalkozásokból a szövés,
batikolás, selyem- és textilfestés, ékszerkészítés, kalligrafikus írás mindhárom említett évben
része volt a programnak. lsmerette~esztés , játék, intézménylátogatás, fotózás és sport is
szerepelt a programok között. Adott időszakban a CSKK telephelyei is felajánlottak 1-2
foglalkozást, így a kínálat még színesebb lett. Az Újrahasználati Központ, az Állatkert, a
Csodavár, a Tűzoltó Múzeum látogatása minden alkalommal népszerű volt.
ldösbarát önkormányzat • Befogadó település

7

A 2020-as és a 2021-es esztendőben a járvány miatt regisztrálni kellett. Ez is, ahogy
magának a pandémiának a léte is, a látogatók létszámát tekintve negatívan hatott.
A szervezők bíznak benne , hogy 2022 nyarán, ez a gyerekek vakációját jobbá,
tartalmasabbá, szórakoztatóbbá tevő program újra régi fényében tündököl majd.
KOMA Bázis
2017 decemberétől hivatalosan is Tanoda típusú szolgáltatást nyújtanak a kerületi HH-s és
HHH-s, valamint tan ulási nehézségekkel küzdő fiataloknak a 12-18 éves korosztályon belül
Labor néven. Ezt a tevékenységet a covid alatt is folyamatosan végezték, olykor csak online
módon volt rá lehetőség . A KOMÁ-ban megértő , elfogadó és szerető légkörben lehetnek az
oda járók, am ivel az is párosul , hogy 7 fő - köztük gyógypedagógusok - gondoskodik nap,
mint nap arról , hogy az elhanyagolt és elmagányosodott gyerekeket "helyzetbe hozza".
Vállaltan nem korrepetáló helyként működnek, sokaknak felvillantják, hogy mindenkinek van
esélye egy jobb életre. A jövőképük kialakításában - amely sokaknál egyá ltalán nem létezik,
mikor hozzájuk érkeznek - , az iskolai előmenetelben , a továbbtanulásban is segítőkre
találnak a diákok a KOMÁ-ban. Egyéni és csoportos fejlesztő alkalmaik, amelyek napi illetve
heti rendszerességűek , kortárs kapcsolatok kialakításában is segítenek a hozzájuk járó
magányos és elszigetelt, sokszor igazi család nélkül felnövő gyerekeknek.
A COVID őket is súlyosan érintette, két másik lábukat, a színházat és a közösségi teret csak
takaréklángon tudták működtetni az előző évekhez képest
Közösségi terük kihasználtsága egyre fokozódott 2020 márciusáig, a 12-30 éves korosztály
tagjai minden nap megtöltötték a Bázist élettel , egyre több barátság szövődött , egyre jobban
kialakult egy közösség , amibe a tagok szívesen jártak.
Közösség i színházukban is az oktatással foglalkoztak, fosztóKÉPZÖ című darabjukat 2020
márciusáig játszották. Ebben az előadásban szerepelt diák, tanár, kisiskolást nevelő anyuka.
Arra keresték a választ velük és az előadás utáni beszélgetéseken nézőikkel , hogy lehet-e
ma jobb az oktatás.
XV. kerületi Polgármesteri Hivatal projektjei
2019. évben a költségvetés késedelmes elfogadása, 2020. és 2021. években a COVID-19
humánjárványt okozó koronavírus és annak gazdaságra ható negatív folyamatainak
következtében a XV. Kerületi Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre álló forrás
tekintetében az alábbi , a Városgazdálkodási Főosztály hatáskörébe tartozó fejlesztések
valósultak meg a kerületben .
• Játszóterek
A kerületben 41 játszóteret és 14 helyszínen játszóeszközöket, 27 dühöngőt , 8 fitneszparkot,
2 gördeszka pályát üzemeltetünk. Az önkormányzat minden évben jelentős összeget fordít a

kerületi játszóeszközök felújítására.
2019. évben több játszótér felújítása is megtörtént. Párakapuk kerültek felszerelésre 5
helyszínen, 86 m 2-en gumiburkolatok cseréjét végeztük el, kutyaitatóval ellátott ivókutat
telepítettünk, 12 új játszóeszköz került kihelyezésre . Az év közbeni felújítási (rongálásból,
elhasználódásból adódó káresetek) munkákon kívül 4 játszótérre telepítettünk trambulinokat,
2 helyszínen pingpongasztal telepítése történt meg újonnan kialakított burkolattal, e mellett
több helyszínen is megtörtént a homokcsere. Két játszótér esetében történt kerítéstelepítés.
ldösbarát önkormányzat • Befogadó település
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Újrahasznosított műanyag padlécek telepítésére is sor került a Mozdonyvezető utcai és a
Besenyő parki játszótéren. 2019-ben megtörtént a kerületi játszóterek kötelező minősítése ,
amely keretében a kötelező karbantartási munkákat a Répszolg Kft. elvégezte.
2020. évben a Kazán utcai, a Kőrakás parki nagy, a Kővágóhíd téri , a Csalinga , a
Micimackó óvoda melletti, a Páskom parki és az Obsitos játszótér bővült különböző
játszóelemekkel, továbbá olyan praktikus eszközökkel, mint napvitorla, ivókút, vagy a babamama hinta, trambulin, fészekhinta.
2021. évben folytatódott a kerületi játszóterek korszerűsítése , a lakossági igények szerinti új
játszóelemek beszerzése és kihelyezése - a Palotás téren (rugós játszóelem), az Em lék
téren (mérleghinta, mászókocka) és az Őrjárat utcai játszótéren (4 üléses hinta állvány fészekülés,
rekeszülés ,
baba-mama
ülés
két
tornyú
vár
csúszdával).
A későbbiekben kidolgozásra kerül egy játszótérfelújítási program, ami megadja a kerületi
játszóterek tekintetében a prioritási listát egy állapotfelmérés alapján. A rendelkezésre álló
forrás függvényében így ütemezhető a játszóterek felújítása , valamint integrált
játszóeszközök telepítése. A 681/2017. (Xl.7.) ök. számú határozatában az önkormányzat
által működtetett játszóterek mozgássérült és fogyatékos gyermekek által használhatóvá
tétele érdekében a Képviselő-testület által elfogadott akadálymentes játszótér program
keretében játszóeszközökkel való felszerelés ütemezett megvalósítását tervezzük, kijelölt
helyszín a Sárfű utcai játszótér.
• Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program
A Nemzeti Fejlesztési Minisztéri um által 2016-ban meghirdetett Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program keretében a kerületben 10 helyszínen sportpark építését
tervezzük. A sportparkok 4 méretben és különböző felszereltséggel készülnek (4 db A
típusú , 1 db B típusú , 2 db C típusú és 3 db D típusú). A Nyírpalota u. 1-21 . sz. mögötti
parkban l étesítendő sportpark egy 400 m-es futókörrel bővül , ennek létesítéséhez az
Önkormányzat 50 % önrész kifizetését vállalta. A sportparkok létesítésének folyamata 2018
júniusában megkezdődött, a felmérés megtörtént. Az NSK a szerződéstervezetet megküldte
2019. január 17-én. Az Önkormányzat a szerződéste rvezetet nem tudta elfogadni,
módosítást kért, amit a partner elutasított. Az Önkormányzat 2020. július 15-én egyeztetést
kezdeményezett a jogutód BMSK Zrt.-vel , amire választ nem kapott. Azóta a BMSK
elérhetetlen, az ügy áll.
• Nemzedékek Parkja - „ Kikötő Ifjúsági Sziget fejlesztésére"
A Kormány a 1717/2017. (X.3.) Korm . határozatában az egyes települési önkormányzatok
fejlesztési feladatainak támogatása érdekében nyújtott egyedi költségvetési támogatásról
döntött. A módosított 1082/2018 (111.13) Korm. határozat értelmében biztosított 78 millió Ft-ot
a „ Kikötő Ifjúsági Sziget fejlesztésére" használhattuk fel.
A Száraznád utca - Pattogós utca által határolt zöldterü let jelenleg i elhanyagolt állapotát
megszüntetendő tervet készítettünk a Nemzedékek Parkjának kialakítása érdekében. A
környéken lakók több korosztályból valók, így nem csak a fiatalokra, hanem az idősebb
korosztályokra is gondolni kellett a kon cepció kialakításakor.
A Nemzedékek Parkja kialakításának 1. ütemében a Kikötő Ifjúsági Sziget fejlesztését
valósítottuk meg. Az egyösszegű 78 millió Ft-os támogatás felhasználására a Kikötő Ifjúsági
Sziget közvetlen környezetének fejlesztését javasoltuk (Nemzedékek Parkja 1. ütem),
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melyhez önerő is biztosításra került. A Száraznád utca és a Pattogós utca közötti park
megújításával egy olyan közösségi szabad tér jött létre, mely aktív és passzív rekreációs
lehetőségeket biztosít a környéken élők számára. Megvalósult többek között a park rossz
állapotú zöld- és burkolt felületeinek teljes megújítása, kerékpáros pihenő , meglévő díszkút
és kortárs szobor felújítása, graffitifal, mászófal, óriássakk és közösségi kert is. Az.
ünnepélyes átadás 2020. szeptember 23-án megtörtént.
Az. elkövetkező években tervezzük a fejlesztés folytatását a Száraznád posta előtti terület
rendezésével (II. ütem). Ennek során az 1. ütemben kialakított terület fejlesztésének
folytatásaként bővítenénk a mozgási lehetőségeket, tollaslabda, valamit teniszpálya
kialakításával. Ez kellően lakosságbarát lehetőség erre, hiszen jóval csendesebb, mint egy
focipálya. A pályákat természetesen nem csak a fiatalabb korosztály használhatná, hanem
minden sportolni vágyó.
A Pattogós utcai iskola előtti, ma alig használt aszfaltos területen (Ill. ütem) nem csak a
kisebb korosztály számára alkalmas korszerű trambulin park és „mászó állat" liget
kialakítására van lehetőség , hanem a területen kalandpálya kialakítására is - egy alacsony
pálya kicsiknek 10 éves kor alatt ajánlott.
A jelenleg alig használt terület fás részén az idősebb korosztály számára tennénk lehetővé a
közös kikapcsolódást. Térsakk, kiülő helyek, idős tornapálya szolgálná a kényelmüket. A
lakóházak előtti területeken „örökbe fogadható" virágszigeteket, magaságyásokat
alakítanánk ki a kertészkedni vágyó, fiatal és idősebb korosztály számára.
• Vasgolyó utcai sporttelep fejlesztése
A Vasgolyó utca 51. szám alatti Sporttelep 2019. és 2020. év során teljeskörű felújításon
esett át. A budapesti labdarúgó pálya- és öltöző építési/fejlesztési program keretében a
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fedezte az új műfüves pálya kialakításának és az
öltözőépület korszerűsítésének 90%-át, melyhez további 10%-os önrészt az Önkormányzat
biztosított. A fejlesztés két ütemben valósult meg - az 1. ütemben a meglévő élőfüves
pálya helyett pályavilágítással rendelkező új műfüves futballpálya készült el 2019
októberében, valamint a II. ütemben a meglévő öltözőépület teljes felújítása,
korszerűsítése történt, mely fejlesztés 2020. év végén került átadásra.
Az.
Önkormányzat saját beruházásában és finanszírozásában készült el a projekthez
kapcsolódóan a pálya és az épület környezetének rendezése, térköves járdák, 40 férőhelyes
parkoló építése, valamint közműfejlesztésekre is sor került. Az. MLSZ az elkészült
futballpályát és az öltözőépületet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatását
követően az Önkormányzat tulajdonába, birtokába adta, az MLSZ-t pedig a következő 15
évben ingyenes használati jog illeti meg. Ez idő alatt a pályát az Önkormányzat üzemelteti,
és az MLSZ-szel közösen használja.
• Kontyfa utcai futókör felújítása
A lakosság körében nagy népszerűségnek örvend napjainkban a futás, mint szabadidős és
sporttevékenység. A Kontyfa utcában található futókör igen kedvelt volt a lakosok körében ,
azonban elhasználódott, rossz állapotban volt , mivel voltak, akik nem rendeltetésszerűen
használták (robogóval közlekedtek rajta). igy esedékessé vált a felújítása, melyre 2021 .
évben került sor.
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• Kerékpárút
A Fővárosi Önkormányzat támogatást nyert el, melyben Budapest számos pontján
kerékpárutak kiépítése valósul meg. A XV. kerületi Önkormányzat, mint konzorciumi partner
vesz részt a projektben. A VEKOP-5.3.1-15-2020-00019 kódszámú, „Közlekedésbiztonsági
fejlesztések Budapest XV. kerületében" projekt célja a kerékpáros forgalom átvezetése a XV.
kerületen a belváros felé, ezen belül Rákospalota belső útjainak kerékpárosbarát fejlesztése ,
mely 2023. január 1-ig megvalósul. Projektvezető: BKK Zrt. Az Együttműködési
Megállapodás aláírásra került a felek részéről , a Támogatási Szerződés aláírása még
folyamatban van.
6.

Egészségtudatos magatartás, családok segítése, mentálhigiéné

A Cselekvési Tervben célként fogalmaztuk meg az együttgondolkodó tematikus napok
szervezését a fiatalokkal kapcsolatba kerülő szakemberek részvételével , így az oktatási
szférában (pedagógusok, fejlesztőpedagógusok), szociális területen dolgozó segítők
(gyermekvédelemi szakemberek, szociális munkások, szociá lpedagógusok, nevelőotthoni
nevelők) ,
egészsegugyi
dolgozók
(orvosok,
gyermekgyógyászok,
háziorvosok,
iskolaorvosok, iskolavédőnők, szakdolgozók) részére és emellett szülők-nagyszülők részére.
A Drogprevenciós Alapítvány minden évben több alkalommal szervezett Együttgondolkodó
szakmai napokat, a pandémia idején online formában. Fő témák: a drogfogyasztás
megelőzése és kezelése, az ellátás lehetőségei , helyzete, továbbá a vfrushelyzetben való
segítségnyújtás volt.
Az alapítvány aktívan részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában és
programjain. A Drogambulancia vezetője képviseli a kerületi KEF-et a Budapesti KEF-ben is.
Aktívan együttműködnek a GYIÖK-kel és jelen vannak a kerü leti fiataloknak szóló
programokon, pl. Ifjúsági Fesztivál.
Az ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ szakemberei folyamatosan részt vettek a XV.
kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkájában, rendezvényein , a területekre
vonatkozó helyi stratégiák, cselekvési tervek kidolgozásában.
A Csokonai Kulturális Központ - Kikötő Ifjúsági Közösségi Tér munkatársai részt vettek
az Önkormányzat és a GYIÖK által szervezett ifjúsági rendezvényeken standdal és
különböző feladatokkal (2019-ben Kerületi lfifeszt, Szenvedélyes nap rendezvény a Károly
Róbert Iskolában). A KEF üléseire ifjúságsegítő munkatársat delegáltak, GYIÖK ülésnek
illetve szülői értekezletnek a 2019-es évben két alkalommal adtak helyet. 2021-ben a Ki kötő
adott otthont az Ifjúsági Szakmai Napnak, melyet a GYIÖK szervezett és bonyolított.
A Félúton Alapítvány is folyamatosan részt vett a XV. kerületi Kábítószer Egyeztető Fórum
(KEF) szakmai munkájában. A szakmai munka keretében két alkalommal is részt vettek a
Szenvedélyes Nap-on, ahol a diákoknak osztályonkénti bontásban, közös beszélgetés
keretében bemutatásra kerültek az alkoholfogyasztás veszélyei.
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7. Környezetvédelem, környezettudatosság
Fontos cél a környezettudatos programok szervezése a kerületben : figyelemfelhívó akciók az
újrahasznosításra, újrahasználatra, szelektív hulladékgyűjtésre, informáló beszélgetések,
fórumok szervezése, környezetvédelmi és kulturális programok összekapcsolása.
Minden év őszén sor kerül a "Tisztasági hónap" megtartására, melynek alkalmával a
lombhullatás időszakában a kerületi családi házas övezetekben a közterületen - az
ingatlanok előtti utcaszakaszon - keletkező zöldhulladék lakosság általi összegyűjtését és
elszállítását támogatjuk ingyenes FKF logóval ellátott zöldhulladékgyűjtő zsákok
kiosztásával. Újítás, hogy a lakossági igényeknek megfelelően már társasházak is
igényelhetik a lakóközösségük számára a gyűjtőzsákot.
Szintén éves szinten meghirdetésre kerülnek népszerű pályázataink, melyekben az esővíz
gyűjtésére alkalmas tároló edény, illetve a zöldhulladék összegyűjtését megkönnyítő
komposztáló láda igénylelhető önerő megfizetése mellett.

Az. utóbbi években fasor rekonstrukció tervezésére és megvalósítására is sor került. 2019.
évben fasor rekonstrukciós terv készült a Sződliget utca és a Károlyi Sándor út fasorára
vonatkozóan. A Sződliget utca teljes hosszán az út menti zöldsávban a meglévő fák jó része
elöregedett, beteg állapotban volt évek óta. Viharos időjárás esetén rendszeres volt a
vagyoni kárt okozó baleset ezen fák károsodása miatt. Kiemelten fontos az utcák
zöldsávjaiban a fokozatosan végzett, de gyakran - elkerülhetetlenül - a teljes faállomány
cseréjével járó fasorrekonstrukciók elvégzése. 2020. évben megvalósult a Sződliget utcai
fasorrekonstrukció.
faültetés és fatelepítés is zajlik a kerületben. 2019. évben az őszi
időszakban 123 db facsemete telepítését végeztük el. A kiültetési helyszínek között több
frekventált is található, például a Fő térre összesen 9 db facsemete került kiültetésre, többek
közt az emlékfa is, valamint az Epres sor és a Fő út sarkán a Nagytemplom mellé egy
kaukázusi jegenyefenyő. 2020. évben az őszi időszakban 137 db facsemete telepítését
végeztük el a Répszolg Kft. kivitelezésében . Idén is folytatódik a faültetési program,
amelynek keretében az elöregedő faállomány kivágandó, balesetveszélyes egyedei
helyett új fákat (több mint 50 db) ültetünk és sövénytelepítéssel növeljük a meglévő
intenzív zöldfelület mértékét. Az. ültetési helyszínek kijelölésekor a felmerült lakossági
igényeket, illetve a kiszáradt vagy balesetveszélyes fák kivágása miatt keletkezett foghíjak
beültetését tartottuk szem előtt. A helyszíneket a Kerületfejlesztési Bizottság hagyta jóvá.
Minden év

őszén

Kerületi klímastartégiát megalapozó előzetes tanulmány
2020. évben elkészült a kerületi klímastratégiát megalapozó előzetes tanulmány. A projektelőkészítő dokumentumok összeállításához a kerület prominenciáját, a lakosságot és a civil
illetve gazdasági szervezeteket is egy-egy speciális kérdőíven keresztül vontuk be, melynek
az összeállításában a Városgazdálkodási Főosztály munkatársai aktívan részt vettek.
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Környezetvédelmi Alap felhasználása - Környezetvédelmi Szemléletformáló Kampány
2020. évben zajlottak a Környezetvédelmi Szemléletformáló Kampány előkészítő munkái,
melynek lebonyolítására 2021 . évben került sor. A Kampány részeként megtervezésre került
egy szórólap, melyből 32.000 db nyomtatásra került. Ezek 2021 . év elején eljutottak a
kerületi háztartásokba és az Önkormányzat intézményeibe. E mellett készültek
szemléletformáló cikkek, hirdetések és videó spot is, melyek a kerület média felületein
jelentek meg figyelemfelhívó és ismeretterjesztő szándékkal.
2021. évben az illegális hulladéklerakók felszámolása kapcsán sikeresen pályáztunk az
Innovációs és Technológiai Minisztérium ezirányú tevékenységek támogatására kiírt
pályázatán. A pályázat keretében 17 helyszínen, főleg külterületi részeken történt meg
a környezet illegális hulladékoktól való tehermentesítése. Közel 30 tonna vegyes jellegű
hulladék (háztartási elektromos nagygépek, berendezési tárgyak, bútorok, különböző
műanyagok, fémhulladékok, papírdobozok, kommunális jellegű zsákos hulladékok)
ártalmatlanításra történő elszállítása valósult meg. E mellett az idei év őszén saját
forrásból tervezzük útelzáró sorompók telepítését és vadkamerák kihelyezését, hogy
ezzel is megakadályozzuk a kerületben történő illegális hulladéklerakást.
8. Gyermek- és ifjúságvédelem,

bűnmegelőzés

és közbiztonság

A 2019-es évben a Covid-19 világjárvány miatt a XV. kerületi Rendőrkapitányság a kerületi
oktatási intézményekben a korlátozások miatt személyesen nem, de online térben elérhető
volt. A korlátozások enyhülésével, illetve feloldásával újból jelen vannak az oktatási
intézmények életében és egyéb iskola által vagy iskolán kívül szervezett programokon.
Részt vettek a Károly Róbert Általános Iskola által szervezett Pályaorientációs Napon is.
valamint a bűnmegelőzési DADA program folyamatos, a programban részt
vevő iskolákkal az idei tanévre a DADA órák egyeztetés alatt vannak. A DADA (DohányzásAlkohol-Drog-AIDS) a Magyar Rendőrség általános iskolai ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési
programja. A DADA célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket,
meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív befolyásokat, ki tudják számítani döntéseik,
cselekedeteik következményét, eredményét. Legyenek képesek NEMET MONDANI még a
kortársaiktól érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy
ne érezzék vesztesnek magukat.
A Program fő mondanivalója: tanulja meg a veszélyhelyzetet mindenkor FELISMERNI, a
következményeket jól átgondolva helyesen DÖNTENI, ha kell ELUTASiTANI a neki ártó
dolgokat, de mindenképpen MONDJA EL a szülőnek , tanárnak, rendőrnek, hogy mi történt,
és ha lehet, próbálja meg ELKERÜLNI az ilyen helyzeteket.
Egyéb aktuális témát érintő (pl. internet veszélyei) bűnmegelőzési órák, valamint a
rendőrségi drogprevenciós feladattervben meghatározott ("A Szer, ami megváltoztat") órák
megtartása folyamatos a 13-18 éves korosztály részére.
2021 . szeptember hónapban a XV. kerületi Önkormányzat által szervezett Ifjúsági Szakmai
Napon is jelen voltak, ahol a résztvevő diákok megtekinthették és kipróbálhatták a

Az iskola

rendőre
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rendőrségen

rendszeresített felszereléseket, továbbá

bűnmegelőzési

tanácsokkal is ellátták

őket.

A rendőrség aktív tagja a Kábítószerügyi
programon tevékenyen részt vettek.

Egyeztető

Fórumnak, minden ülésen és szakmai

ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek száma 2018 szeptemberétől 8
hogy a XV. kerület mindegyik óvodájában és iskolájában biztosítani tudják a
szociális segítő tevékenységet. Az óvodai és iskolai szociális segítők csoportja a Fióka
Család- és Gyermekjóléti Központ Pestújhelyi út 32. szám alatti telephelyén működik. Az
egyedi igények felmérését követően 37 nevelési-oktatási intézménnyel és azok
fenntartóival kötöttek együttműködési megállapodást.
fővel bővült ,

A 2021 júliusa óta működő Mentálhigiénés Tanácsadó komplex prevenciós eszközként
kapcsolódik a családsegítéshez, a gyermekjóléti alapellátáshoz és az iskolai szociális
munkához egyaránt. A MenTa-ban az egyének és családok életében felmerülő , a lelki
egyensúly hiánya miatt felmerülő nehézségek és elakadások elhárítását célzó
tanácsadásokat biztosítanak a gyermekek, fiatal felnőttek és az aktív korúak számára.
Törekednek a személyre szabott legjobb szolgáltatás kiválasztására, a holisztikus szemlélet
érvényesítésére, a közösségi mentálhigiénés légkör kialakítására.
Szolgáltatásaik: pályaorientációs és munkaerőpiaci tanácsadás , addiktológiai konzultáció,
mentálhigiénés segítés, pszichológiai tanácsadás, gyásztanácsadás, családterápiás
konzultáció , szabadidős programok szervezése, csoportok, klubok működtetése , szünidei
ifjúsági programok, kitelepüléses kampány- és fesztiválprogramok.
A tárgyalt Ifjúsági Cselekvési Terv 2019.03.01- 2021.09.30. között határozott meg
feladatokat. A fentiekben bemutattuk a megvalósult tevékenységeket. Összességében
elmondható, hogy a vállalt feladatok teljesítése megtörtént, továbbá külső források
bevonásával többletfeladatot is sikerült megvalósítani.
Gyermek- és ifjúsági Cselekvési Terv 2021 .10.01-2024.12.31.
Az új Cselekvési Terv alapjául természetesen a kerületi Ifjúsági Stratégia irányai voltak a
mérvadóak. Az eddig jól működő tevékenységeket folytatva és új célokat meghatározva
készült el a feladatterv. Az elkészítés során bevontuk az értintett kerületi intézményeket, civil
szervezeteket, KEF tagokat, szakembereket, a GYIÖK tagokat és a KÖR-DÖK
diákönkormányzati fórumon is átbeszéltük, hogy milyen feladatok szerepeljenek az
előterjesztésben .

A Cselekvési Terv 2024. december 31-ig határoz meg feladatokat. A kerületi Ifjúsági
Stratégiában is 2024-ig szerepelnek
figyelembe véve .
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A Cselekvési tervben az alábbi témákban jelöltünk meg konkrét feladatokat:

1. Oktatás, nevelés, képzés, tehetséggondozás , sport
2. Önszerveződés ,
közéletben
való
részvétel , demokrácia, esé l yegyenlőség ,
érdekérvényesítés, érdekképviselet
3. Pályaválasztás, munkavállalás
4. Ifjúsági mobilitás, nemzetközi kapcsolatok
5. Kultúra, szabadidő , információs lehetőségek, tanulássegítés, közösségi terek és
infrastrukturális fejlesztések
6. Egészségtudatos magatartás, családok segítése, mentálhigiéné
7. Környezetvédelem , környezettudatosság
8. Gyermek- és ifjúságvédelem, bűnmegelőzés és közbiztonság
A részletes Cselekvési Tervet az 1. számú mellékletben csatoltam . A
meghatározott irányt követve továbbra is végezzük a feladatunkat.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az
javaslatokat jóváhagyni szíveskedjen.
Budapest, 2021 .

november ~"

előterjesztést

jövőben

a

megtárgyalni és a határozati

~Gu.' vft__ll'V-Á- ~~~
Cserdiné Németh Angéla
polgármester
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1. Mellékletek:

1. Gyermek és Ifjúsági Cselekvési Terv 2021 .10.01-2024.12.31 .
2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:

Polgármesteri Kabinet

2021 .

november .~ : "

3. Bizottságok: Kulturális Bizottság
4. Jegyzői láttamozás:

2021. november „~?."

~ ~~

Aláírás ...

...

;,~~~ .... -~~- ..

Aláírás: ...

5. Meghívandók: társszervezetek képviselői
6. Háttéranyag a Polgármesteri Kabineten található.

Határozati javaslatok:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja az e lőterjesztés 1. számú
melléklete szerinti Gyermek és Ifjúsági Cselekvési Tervet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021 . november 25.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a Gyermek és Ifjúsági
Cselekvési Terv végrehajtásáról a lejáratát követően számoljon be a Képviselő
testületnek.
Felelős: polgármester
Határidő : 2021 . november 25. (döntésre) 2025. január 31 . (beszámolóra)
Jogszabályi hivatkozások:
2011 . évi CLXXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1 ). 15.
Sport, ifjúsági ügyek
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!
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1. számú melléklet

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI TERV

2021.10.01-2024.12.31.

A stratégia céljainak
meg.

megfelelően

a konkrét feladatokat a Cselekvési Tervben fogalmazzuk

1. Oktatás, nevelés, képzés, tehetséggondozás, sport
);>

Adatbázis

működtetése:

iskolai szociális munkások, gyermek- és ifjúságvédelmi
diákönkormányzatot segítő pedagógusok, iskolai pszichológusok,
szociálpedagógusok, védőnők, iskolaorvosok részvételével. Szakmai együttgondolkodó
fórum létrehozása, működtetése, tapasztalatcsere , szakmai előadások, képzések
biztosítása .
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Kabinet vezetője
Együttműködő: ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ
felelősök,

);>

Az önkormányzat további folyamatos támogatásának biztosítása rendeletei alapján a
tehetséges, kiváló sportoló, jó tanuló, vagy egyéb okból segítséget igénylő fiatalok
részére, mindenkori támogatási rendszerén keresztül, valamint a jelenleg is működő
sportegyesületi támogatások fenntartása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály vezetője

);>

A Csokonai Kulturális Központ - Kikötő Ifjúsági Közösségi Tér munkatársainak és
önkénteseinek (egyetemista, főiskolás fiatalok) vezetésével zajló rendszeres és
ingyenes tanulást segítő programok folytatása, kiteljesítése, minél több rászoruló tanuló
elérése, bevonása a programba.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csokonai Kulturális Központ

);>

Rendhagyó tanórák szervezése és lebonyolítása a Kikötő Ifjúsági Közösségi Térben.
2019 márciusában indulnak rendhagyó drámaórák és képzőművészeti órák, melyet az
iskolák térítésmentesen vehetnek igénybe.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csokonai Kulturális Központ

);>

A kerületben működő tehetséggondozó , felzárkóztató programok lehetőség szerinti
támogatása fontos feladat. A KOMA Bázis 2016 óta működtet tanulástámogatási
programot, Labor elnevezéssel, melynek keretében Tanoda típusú szolgáltatást
biztosítanak hátrányos helyzetű helyi fiataloknak.
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Határidő:

folyamatos
Felelős: polgármester
Együttműkődő: Koma Bázis

2.

Önszerveződés, közéletben való részvétel,
érdekérvényesítés, érdekképviselet

demokrácia,

esélyegyenlőség,

};>

A kerületi nevelési-oktatási intézményekben működő diákönkormányzatok szakmai
segítése, különös tekintettel a DÖK vezetőkre és a diákfórumokat segítő
pedagógusokra, továbbá a XV. kerületi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat segítése,
támogatása:
tavaszi szakmai képzés a kerületi diákönkormányzat vezetőknek és a GYIÖK
tagjainak - tapasztalatcsere más GYIÖK szervezetekkel, szakmai előadók
részvételével, pl. diákjogok, a diákönkormányzatok törvényi hátterei,
lehetőségei ; kommunikációs tréning ; rendezvényszervezés , vezetéselmélet,
közösség-elmélet, vitakultúra, stb.
nyári sza kma i-szabadidős tábor, képzés szervezése a diákönkormányzat
tagjainak, vezetőinek és a GYIÖK tajgainak
őszi 3 napos diákönkormányzat vezető képzés szervezése, tisztségviselő
választással egybekötve
diákfórum - KÖR-DÖK - szervezése, rendszeres működtetése , melyen az
iskolai diákönkormányzat tagjai , vezetői , a diákönkormányzatot segítő
pedagógusok és a GYIÖK tagjai vesznek részt - szakmai előadások
biztosítása , tapasztalatcsere, problémák feltárása, lehetséges megoldások
kidolgozása, együttműködések segítése.
A programokhoz lehetőség szerint pályázati pénzek lehívása javasolt.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

};>

A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat valamint egyéb kerületi önszerveződő fiatalok
részvételét biztosítani az őket érintő döntéshozatalban. Biztosítani a részvételüket és
véleménynyilvánításukat a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban, az Ifjúsági
Kerekasztalon és egyéb fórumokon. Az ifjúsági témákat tárgyaló önkormányzati
bizottságok és a Képviselő-testületi ülés állandó meghívottja legyen a GYIÖK
polgármester.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3.
};>

Pályaválasztás, munkavállalás
A MenTa szolgáltatásainak bővítése , fejlesztése, a jól működő programok folytatása :
A szolgáltatást igénybe vevő célcsoport életkorának kiterjesztése a 14 év alatti
korosztályra.
A pályaválasztáshoz és a munkaerőpiaci szerepvállaláshoz (ide értve a
diákmunkát is) szükséges ismeretek átadása, pályaorientációs segítség

1--::::.~
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nyújtása (tanórai keretek között vagy iskolán kívüli rendezvényeken)
valamennyi 14. életévét betöltő , vagy idősebb kerületi általános és
középiskolás fiatalnak.
Információ-nyújtás és tájékoztatás a duális szakképzés lehetőségeiről.
Kerületi, pályaválasztási, diákmunka és munkavállalási börzék szervezése.
Szerepvállalás az iskolai, valamint az utcai (lakótelepi) szociális munkában,
lehetőségeihez mérten befogadó közösségi teret is nyújt a fiatalok számára.
Határidő: folyamatos
Felelős: ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ
)'

A Csokonai Kulturális Központ - Kikötő Ifjúsági Közösségi Tér által 2018
szeptemberében elindított (régi nevén Campus klub) Tiéd a pálya! Továbbtanulási és
munkavállalási tippek fiataloknak program további működése . (A programot a Kikötő
ifjúságsegítő szakembere koordinálja, önkéntes egyetemisták közreműködésével.)
minél több kerületi középiskola bevonása
további önkéntes egyetemisták, főiskolások csatlakozása a programba, hiszen
nagyon lényeges eleme a klubnak a kortárssegítés
egyéni érdeklődők fogadása .
A Csokonai Kulturális Központ Kikötő Ifjúsági Közösségi Tere lehetőséget biztosít a
fiataloknak az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csokonai Kulturális Központ

4.

Ifjúsági mobilitás, nemzetközi kapcsolatok

)'

A jelenleg jól működő ifjúsági cserekapcsolatok további működtetése , források
biztosítása. Minél több kerületi diák részvételének segítése a csereprogramokon .
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

)'

A nyári nemzetközi ifjúsági tábort 2x1 hetes turnusban a jövőben is megszervezi az
önkormányzat, ahol 2x80 fő vesz részt, melyen a testvérvárosi fiatalok és a kerületi
diákok táboroznak.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5.

Kultúra, szabadidő, információs
infrastrukturális fejlesztések

lehetőségek,

tanulássegítés, közösségi terek és

)' Az önkormányzat támogatja az XV. kerületi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat által
szervezett kerületi szintű programokat:
„Játék tanárok nélkül": Játékos, szellemi vetélkedő a kerületi felső tagozatosok
között
iskolákban rendezvények szervezése, pl. szenvedélyes nap, érzékeny ítő nap
Jótékonysági tevékenység: közös festés, jótékonysági főzőverseny , ételosztás

~...
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Kerületi GYIÖK mikulás
Október 23ai emlékfutás
Gyermek és ifjúsági programok: kerületben szervezett rendezvényeken
részvétel (kézműves foglalkozás , közös játék, stb.) pl. Palotai sokadalom,
Majális, ENO fesztivál
Önkormányzati megemlékezéseken való részvétel : koszorúzás, szervezők
segítése
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Együttműködő: GYIÖK
)>

Nagyszabású XV. kerületi ifjúsági fesztivál, ifjúsági szakmai nap szervezése évente egy
alkalommal, bevonva az óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztályt egyaránt.
Sport, szabadidős, kulturális, közösségi programok biztosításával, szakemberek
részvételével, interaktív projektelemek bevonásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Kabinet vezetője
Együttműködő: GYIÖK

)>

A gyermek és ifjúsági korosztály tájékoztatása a kerületi közösségi, kulturális és
szabadidős rendezvényekről. Ennek érdekében az önkormányzat egyrészt saját
szerverén lehetőséget teremt a fiataloknak szóló programok bemutatására, másrészt az
XV Média biztosítja az írott és elektronikus sajtóban történő megjelentetést.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Kabinet vezetője
Együttműködő: XV Média

)>

Több kerületi ifjúsági közösségi tér létrehozása, a meglévő lehetőségek működtetése,
fejlesztése. A közösségi téren ingyenesen igénybe vehető szabadidős programok
szervezése: szabadidős rendezvények, sportprogramok, vetélkedők, szakmai fórumok,
kiállítások, kulturális, művészeti programok, koncertek, „Nyitott kapuk" program, éjszakai
ping-pong, stb.
A közösségi hely a fiatalok igényei szerint kerüljön kialakításra, alacsonyküszöbű
szolgáltatást biztosítson, melyet anonim módon is igénybe lehet venni. A kialakításnál
szükséges figyelembe venni a XV. kerületi ifjúságkutatásban megfogalmazottakat,
amely egyben a fiatalok és a szülők elvárásai is, a 8. pontban szereplő kritériumoknak
megfelelően:

a politikától függetlenül működik,
biztosítanak munkavállalást, elhelyezkedést, életvezetést segítő programokat,
vallástól, az egyházaktól függetlenül működik,
fiatalok igényei szerint van nyitva,
a közösségi hely programjainak kitalálásában, megtervezésében a fiatalok
aktívan részt vehetnek,
sporteszközökkel jól felszerelt,
az iskolától függetlenül működik,

~~
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fiatalokkal foglalkozó szakemberek dolgoznak a közösségi helyen,
hétvégén is nyitva van,
informatikai eszközökkel jól felszerelt,
akár sok kisebb közösségi hely létrejöhet, elszórtan a kerületben.
A meglévő személyi és tárgyi feltételek optimalizálásával létrejöhet a gyermek- és
ifjúsági korosztály közösségi, szabadidős és kulturális elvárásait kiszolgáló, információs
igényeit kielégítő komplex szolgáltatás.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
)>

Csokonai Kulturális Központ - Kikötő Ifjúsági Közösségi Tér (Újpalota) továbbra is
biztosítja a sokrétű , ingyenes szabadidős programokat, kulturális-művészeti
rendezvényeket, sportjellegű tevékenységeket a kerületi gyermekek és fiatalok számára.
Műkötetik a közösségépítő és fejlesztő, tanulást segítő foglalkozásokat, ismeretterjesztő
és művészeti klubokat, rendhagyó tanórákat is tartanak. öntevékeny fiataloknak
helyszínt biztosítanak összejöveteleikhez, társasági
együttléteikhez, alkotó
folyamataikhoz. A fiatalok igényeihez igazodva tart nyitva az intézmény.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csokonai Kulturális Központ

)>

Nyitott ház jelleggel nyári, tavaszi, téli , őszi szünetre koncentráló folyamatos ingyenes
kerületi programok megvalósítása a művelődési házakban és egyéb helyszíneken, civil
szervezetek bevonásával.
Határidő: folyamatos
Felelős: Csokonai Kulturális Központ

)>

A játszóterek ütemezett felújítása a játszótér felújítási program alapján, integrált
játszóeszközök telepítése.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, Városgazdálkodási Főosztály vezetője

)>

Nemzedékek Parkja kialakítása a kerületben , 11-111. ütem kivitelezése, megvalósítása Száraznád posta előtti terület rendezése és Pattogós utcai iskola előtti ma alig használt
aszfaltos terület megújítása.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, Városgazdálkodási Főosztály vezetője

)>

A Fővárosi Önkormányzat konzorciumi vezetése mellett megvalósuló kerékpárutak
kiépítése. A VEKOP-5.3.1-15 „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV.
kerületében" pályázat keretében Rákospalota belső útjainak kerékpárosbarát
fejlesztése.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, Városgazdálkodási Főosztály vezetője

l d ősbarát

önkormányzat • Befogadó település

s

~~

~ certop
"-- !509001

)>

)>

6.
};>

7.
)>

8.

A Szilas patak menti - Újpestet és a XVI. kerületet összekötő - kerékpárút terveinek
elkészíttetése.
Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester, Városgazdálkodási Főosztály vezetője
Liwa-malom ingatlanjának fejlesztése nyári napközis táborok és kulturális események
megtartásának érdekében.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, Városgazdálkodási Főosztály vezetője

Egészségtudatos magatartás, családok segítése, mentálhigiéné
Együttgondolkodó tematikus napok szervezése a fiatalokkal kapcsolatba kerülök
részvételével, így az oktatási szférában (pedagógusok, fejlesztőpedagógusok); szociális
területen dolgozó segítők (gyermekvédelemi szakemberek, szociális munkások,
szociálpedagógusok, nevelőotthoni nevelők) , egészségügyi dolgozók (orvosok,
gyermekgyógyászok, háziorvosok, iskolaorvosok, iskolavédönök, szakdolgozók)
részére valamint a szülők-nagyszülők részére .
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Kabinet vezetője
Együttműködő: ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ, Drogprevenciós Alapítvány,
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

Környezetvédelem, környezettudatosság
Környezettudatos programok szervezése a kerületben , figyelemfelhívó akciók az
újrahasznosításra,
újrahasználatra,
szelektív
hulladékgyűjtésre ;
informáló
beszélgetések, fórumok szervezése; környezetvédelmi és kulturális programok
összekapcsolása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Városgazdálkodási Főosztály vezetője

Gyermek- és ifjúságvédelem,

bűnmegelőzés

és közbiztonság

};> Bűnmegelőzés,

prevenció jegyében szakmai fórumok, programok szervezése gyermekvédelmi pedagógusok és gyermekvédelmi szakemberek, jelzőrendszer
tagjainak részvétel; fórumok, konferenciák a kerületben . Képzés szervezése, lehetséges
témák: oktatási rendszer, szemléletváltás, hatékonyabb kommunikáció, lehetőségek és
kötelezettségek, törvényi háttér kifejtése, bűnmege lőzés rendszere.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Kabinet vezetője
Együttműködő: ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ, XV. Kerületi
Rendőrkapitányság
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Az ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ az új

kötelező

feladata bevezetésével óvodai

és iskolai szociális segítő munkát végez.
- Az óvodai és iskolai szociális segítők meghatározott órarend szerint, rendszeres
időközönként (többnyire hetente, ugyanabban az időpontban) keresik fel a
hozzájuk tartozó intézményeket.
- Az óvodákban és iskolákban töltött idejükben folyamatosan elérhetőek a
gyermekek, a szülők, valamint a pedagógusok számára. Egyéni tanácsadással
segítséget nyújtanak a felmerült problémák megoldásában.
- Igény szerint részt vesznek a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen.
Közvetítenek a pedagógus-diák, szülő-gyermek, pedagógus-szülő kapcsolatban,
elősegítik a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
- Információt nyújtanak az elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés,
szociális), a szociális rendszer működéséről.
- Tájékoztatnak a szociális ellátásokról és intézményekről , valamint az ezekben
szokásos eljárásokról és lehetőségekről.
- Segítséget nyújtanak az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvételben, időpont
egyeztetésben, nyomtatványok kitöltésében. A probléma jellegétő l függően
javaslatot tesznek a megfelelő intézménnyel vagy szakemberrel való
kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújtanak a kapcsolat kialakításában.
- Az óvodai és iskolai szociális segítők indokolt helyzetben delegálják a családot a
család- és gyermekjóléti szolgálathoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: ESZI Család- és Gyermekjóléti Központ
~

A rendőrséggel közös felvilágosító programok, képzések, fórumok szervezése, továbbá a
működő programokba történő bevonása az alábbi feladatokat szem előtt tartva:
Szabálysértés és bűncselekmény fogalmának ismertetése, a szabályok és
jogszabályok jelentősége az életben, legyenek tisztában azzal, hogy mi számít
diákcsínynek, mi pedig bűncselekménynek, és mi történik, ha valaki
szabálysértést vagy bűncselekményt követ el. Ezek oktatása interaktív, játékos
módszerrel. Oktatásokon az aktuális témák nagyobb hangsúlyt kapnak, mint pl.
a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (drogprevenciós feladatterv),
iskolán belüli zaklatás és erőszak, internet használat veszélyei, vagyon elleni
bűncselekmények.

A képzések során figyelmet kell fordítani arra, hogy a rendőrség nem ellenük,
hanem értük van .
Figyelemfelhívó akciók - a droghasználat következményeiről és hatásairól.
Gyermek- és fiatalkori áldozatvédelmi felvilágosítások szervezése.
Tájékoztatás az iskolán, valamint a családon belüli zaklatás előfordulási formáiról
továbbá a segítségkérés lehetőségéről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármesteri Kabinet vezetője
Együttműködő: XV. Kerületi Rendőrkapitányság
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A Cselekvési Tervben szereplő feladatok megvalósulásáról félidőben és a terv lejártát
követően a felelős szervezeti egység tájékoztatja a Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat Képviselő- testületét.
Hatdrid6: 2025. 01. 31 .
Fele/6s: polgármester
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