
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés Képviselő-testület részére 

A :ff . szám ú előterjesztés 

a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület általlétrehozott 
RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2010-2011 évi tevékenységéről 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület (a továbbiakban: CIKK Egyesület) Kőbánya egyik 
legaktívabb, legsokoldalúbb ifjúsági szervezete. Az ifjúság társadalmi beilleszkedésének, 
közösségteremtő készségének segítésén túl kerületi szintű rendezvények, versenyek, 
vetélkedők kezdeményezője, társszervezője. 

A CIKK Egyesület gondot fordít tagjainak továbbképzésére is. Tábori körülmények között 
készültek az éves program összeállítására és kidolgozására. A képzésre mindig meghívják a 
kerület többi középiskolájának 2-3 diákját is, így biztosítva a kapcsolattartást a kerületben 
működő középfokú intézmények között. A diákok megtiszteltetésnek veszik a részvételt, 
sikerük titka talán ebben rejlik. 

A 20 l O-es költségvetési évben a gyermek és ifjúsági szervezetek működésének, 

infrastrukturális fejlesztésének támogatására, tevékenységük gazdagítására kiírt pályázattal a 
Képviselő-testület összesen 2 500 OOO Ft-tal támogatta az iskolai, egyházi és egyéb ifjúsági 
szervezeteket. Fő ként azokat, amelyek lehetőséget biztosítottak a humanista értékrend 
elsajátítására, erősítésére, tevékenységükkel hozzájárultak a fiatalok műveltségének 
gyarapításához, valamint foglalkozásaikkal a személyiség fejlesztésen és tevékenységen 
keresztül erősítették a demokráciát, a tolerancia kultúrájának elsajátítását, általános érték és 
érdekközvetítő szerepük kiszélesítését. 

Különösen örültek az önkormányzati támogatásnak azok a szervezetek, amelyekben 
nagyszámú hátrányos helyzetű fiatal vesz részt, mert pénzügyi kiegészítéshez juthattak 
színház- és múzeumlátogatás, kirándulás, országjáró program során. . 

A demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása magában 
foglalja a fiatalok azon jogát, hogy a részükről felmerülő összes kérdés és igény 
vonatkozásában szabadon hozzáférhessenek a teljes, objektív, érthető és megbízható 
információhoz. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi 
Bizottsága 242/2009. (X. 20.) határozatával javasolta a Képviselő-testületnek Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete -megerősítve a 
1166/2010. (V. 20.) határozatában foglaltakat- a TÁMOP- 5.2.5.B-10/1 KMR kódszámú 
"Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok" című pályázaton az 
Ifjúsági Információs Iroda létrehozásával indult, és egyben vállalta annak a pályázatban 
meghatározott ötéves fenntartási kötelezettségét. 



Az Iroda feladatai, tevékenységei: 

l. pszichológiai, jogi, munkaügyi tanácsadás, 
2. önéletrajz és pályázat megírásában segítségnyújtás, 
3. intemet hozzáférés biztosítása, 
4. magasszintű kommunikáció kialakítása az Önkormányzattal, a kötődö 

intézményekkel, szervezetekkel, 
5. honlap működtetése, 
6. a munkája során érzékelt problémákat visszacsatolja és közvetíti az önkormányzatnak 

a fiatalokat érintő döntések kedvező irányú befolyásolása érdekében, 
7. klubfoglalkozásokat szervez, 
8. marketing tevékenységével segíti a fiatalok információhoz jutását, 
9. havonta szerkeszti a HIRMONDÓ újságot, 
l O. koordinálja az önkéntesek munkáját. 

Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda a fiatalok számára segítséget nyújt a mindennapi 
életük során felmerülő problémáik megoldásában, információs szükségleteik kielégítésében. 

A CIKK Egyesület végezte a 2010 szeptemberében induló Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Iroda előkészítését, a szerződések és megállapodások megkötésével, szakembergárda 
felállításával, illetve a helyiség kijelölésével és a felújítási munkálatok anyagi támogatásával. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 
szeptember l-én együttműködési megállapodást kötött a CIKK Egyesülettel és a Zrínyi 
Miklós GimnáziummaL Az együttműködés célja a RADAR Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda (a továbbiakban: RADAR) létrehozása és üzemeltetése. Az együttműködés 
kereteit a szerződő felek a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 242/2009. (X. 20.) 
határozata, valamint az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (ll. 15.) 
önkormányzati rendelet alapján határozták meg. A megállapodás szerint a CIKK Egyesület 
biztosítja a RADAR szakmai feltételeit, a Zrínyi Miklós Gimnázium pedig a helyszínt a 
működéshez. 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet a 
RADAR dologi kiadásaira 2 240 886 Ft-ot tartalmaz, ebből 2011. október l-ig l 102 011 Ft
tal számoltak el. A személyi kiadásokra l 342 OOO Ft van biztosítva. 

A RADAR által készített beszámolókat a l. melléklet tartalmazza. 

ll. liatásvizsgálat 

A 2011-es beszámolók és diagrammok alapján megállapítható, hogy az Iroda átlagos napi 
forgalma 10-15 fő. Vezetői elmondás alapján számítani lehet a létszám növekedésére. 
A RADAR a meghatározott feladatainak eleget tett, munkatársai a fiatalok olyan rétegével 
építettek ki bizalmi kapcsolatot, akik különösen rászorulnak a segítségre. 



III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil Ifjúsági 
Kör Kőbányáért Egyesület általlétrehozott RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 
2010-2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 20 ll. november 25. 

Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



Beszámoló a RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

működéséről 

2011-01-04 

Készítette: Török Tamás 

Irodavezető 



"A fiataloknak fenntartások nélkül joguk van a teljes, érthető és megbízható információhoz és 

tanácsadáshoz kivétel nélkül minden őket érintő problémában és minden szektorban, hogy ez 

által a választás teljes szabadságát élvezhessék diszkrimináció, ideológiai vagy más 

befolyásolás nélkül." 

(Európa Tanács Miniszteri Bizottsága R (90). sz. ajánlás.) 

Az RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát 201 O nyarán a Civil Ifjúsági Kör 

Kőbányáért Egyesület hozta létre a Kőbányai Önkormányzat segítségéveL Az iroda 

helységeként szolgáló épület részt a Zrínyi Miklós Gimnázium ajánlotta fel az iskola 

területén. Az iroda külön bejárattal rendelkezik az iskola területén, és egész Kőbányáról jól 

megközelíthető, mivel a kerületet átszelő 85-ös busz, és 28-as villamos megállója a közelben 

található. A megnyitáshoz szükséges felújításokat és a berendezések beszerzését az egyesület 

tagjai, és lelkes kőbányai fiatalok végezték társadalmi munkával. A berendezéseket (bútorzat, 

számítógép ... ) egyrészt az önkormányzat erre megítélt pénzéből sikerült beszerezni, másrészt 

sok felajánlást kaptunk iskoláktól, magánszemélyektőL 

Az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, olyan humán szolgáltató intézmény, 

amely elsősorban a fiatalok számára "alacsony küszöbű" (díjmentesen, névtelenül, lehetőleg 

azonnal igénybe vehető) szolgáltatásokat nyújt. Célja segítséget nyújtani a fiataloknak 

mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, életük teljesebbé tételében, 

információs szükségleteik kielégítésében. Ennek érdekében két alapvető tevékenységi 

területen nyújt szolgáltatást: 

Információszolgáltatás 

mentálhigiénés tanácsadások 

Információszolgáltatás 

A hozzánk betérő fiatalok érdeklődhetnek közérdekű információk, kulturális -

szabadidős programok - tanfolyamok - képzésekről, szociális információkról. Az irodában 

szabad számítógép és intemet használatra van lehetőség, továbbá kiépítettük a WIFI rendszert 

lS. 
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Tanácsadás 

Pszichológiai tanácsadás 

Az egyéni pszichológiai tanácsadást irodánkban Kósa Ágnes vezeti. A foglalkozásokra 

jelenleg az irodában nincs mód, mivel nem rendelkezünk elszeparált helységgel, így ezekre a 

Zrínyi Miklós Gimnázium biztosít lehetőséget. 

Irodánkban lehetőség van tréningek megtartására (pályaorientációs, motivációs, 

csapatépítő, személyiség fejlesztő). Ezeket osztályok, fiatalokból, tanárokból álló csoportok 

vehetik igénybe. 

Jogi, diákjogi tanácsadás 

A jogi tanácsadást irodánkban Jásper András tartja. A fogadó órák alkalmával 

lehetőségük volt a fiataloknak egyéni kérdéseikkel felkeresniük a jogászt, vagy amelyre nagy 

igény mutatkozott az elmúlt 5 hónap során, kötetlen, csoportos beszélgetést szervezünk a 

fiatalokat, szülőket, pedagógusokat érintő jogi kérdésekben. (munkajog, szerzői jog, a 

drogfogyasztás büntetőjogi szabályozása, az iskolából való hiányzások megváltozott 

rendszere ... ). 

Munkaügyi, továbbtanulási tanácsadás 

Irodánkban ez a két tanácsadás, melyet a fiatalok a leginkább igénybe vesznek. 

Hétfőtől péntekig az iroda teljes nyitva tartása alatt fordulhatnak hozzánk a fiatalok 

problémáikkal, kérdéseikkel. A tanácsadást Török Tamás, szociológus vezeti. Az irodában 

segítséget nyújtunk munkakeresésben, önéletrajzírásban, pályázatírásban. Az iroda 

rendelkezésére áll aktuális adatbázis, illetve a tájékoztató szóróanyagok, illetve könyvek. 

Egészségügyi tanácsadás 

Az egészségügyi tanácsadást önkéntes szakápolók, illetve egészségügyi végzetséggel 

rendelkezők tartják irodánkban. Az irodában lehetőség van vérnyomásmérésre, mely fontos 

szemiéitető eszköze a prevenciónak, mivel a testünkre való odafigyelés egyik eszköze. 
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Az iroda kapcsolatrendszere 

• szeptember 

• október 

111 november 

• december 

Az iroda Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályán keresztül működik, és 

munkatársai mindenben segítik munkánkat. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a kőbányai 

Gyermekjóléti Szolgálattal, akikkel fontosnak érezzük közös prograrnek szervezését, melynek 

megfelelő színtere a volt Sibrik Miklós Általános Iskola jelenleg használaton kívüli 

pinceklubja lehetne. Annál is inkább fontos a gyermekjóléti Szolgálattal rendezett prograrnek 

megtartása, mivel irodánk alacsonyküszöbű szolgáltatást nyújt, tehát nincs feltétele annak, 

hogy egy fiatal igénybe vegye tanácsadásunkat, ellentétben a GYEJO-hoz hasonló szociális 

intézményekhez. 

Fontosnak érezzük az iskolákkal való szoros kapcsolatot, és a megnyitáskor 

felkerestük a kerület iskoláit, annak érdekében, hogy népszerűsítsék munkánkat illetve, hogy 

a gyermek-, ifjúságvédelemben igénybe vegyék szolgáltatásainkat. Az iskolák minden esetben 

lelkesen fogadták kezdeményezésünket, és több közös programot sikerült eddig rendeznünk. 

Másik fontos kapcsolat alakult ki a helyi DÖK-ökkel, illetve az őket tömörítő 

Kőbányai Diáktanáccsal. 
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Az irodába betérők száma havi bontásban 

Szeptember 
30 ~--------------------------------------------

25 +--------------~-------------------------------

20 ~~~~~~~-=~~====~==============~ 

15 +------------------4.-----------~~-------,.--

10t=~~~=====~=~====~~1hl=~=iFl~ 
s~=f~~==~=t====tJ=JLl~~lt1 

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. 

Program ok: 

• látogatók száma 

- Előadás a hiányzások megváltozottjogi hátteréről (előadó: Jásper András) 

színjátszószakkör 

filmklub 

Október 
35 ~--------------------------------------------
30 +-~~-----------~---------------------------
25 
20 +---------~~~~-~~~~~~-~~~~--~~· 

lS 
10 +---~~~~~--~~~~------~~----._-.. 

5 ~--~r.~~~~~RF~~--~~~~-=4F~~~~ 

o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.. 
1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 

• látogatók száma 

---------·--------------------·---

Programok: 

egynapos kirándulás a budai hegyekbe. 
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a "Tiszta Kőbányáért 201 0" prograrnon való részvétel. 

a "kőbányai autómentes nap" -on való részvétel. 

Önismereti tréning 

Filmklub 

Színj átszószakkör 

Népdalkör 

November 

o +-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 

Programok: 

Kirándulás: Szobor park és a közeli tájvédelmi körzet. 

Népdalkör 

Néptánc kör 

Rajzszakkör 

Filmklub 
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December 

•látogatók 
száma 

o ~~~~~~~~~~~~~~~~r.-.~~~~~ 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Program ok: 

- A Fővárosi Pedagógiai Napok egyik december 7.-ei színhelye.(előadó: Edényi 

László, Török Tamás) 

- A kőbányai Diák Tanács karácsonyi ünnepsége 

- Modern táncórák 

- Rajzszakkör 

- Népdalkör 

- Filmklub 

- Az iroda karácsonyi ünnepsége kőbányai fiataloknak 

7 



Január 
18 .-----------------------------------------------------

16 +-------------------------------~--------------------

14 +-------------~~---------------~---------~~~~-

12 +---~----------------------_.--~--------~~~~----

10 +--~~------~~~~------~--~--------~~~~----
8 +---_..._.. _______ .___.1-----_._.. __ _._ ________ --ll----11--------...látogatók 

6 száma 

4 +---~~~----~~~~~----_.~~~----~~~~~---. 

2 ~--~~~--~~~~~----_.~~~----~~~~~---. 

o +-,.~~~---.~~~~~~~~~~~----~~~~~.-~ 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. 

Program ok: 

A Gyermekjóléti Szolgálat és a RADAR Ifjúsági Iroda közös egynapos Sportnapj a. 

Filmklub. 

Hétvégi sportprogramok a kőbányai fiatalok számára. 

~oderntáncórák. 
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Az irodába először betérők illetve visszatérők összehasonlítása havi bontásban 

25 

20 

15 

10 

5 

o 

16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

o 

Szeptember 

6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. 

Október 

l. 3. 5. 7. 9. ll. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 
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Noveinher 
JO 

25 

---
20 

-- -------------------------------------· 
tS •-l9ak 

• visszatérök 

10 

5 

• . -• . 
o 1--.... ~ ..... -----.11---·-1-1-------_ ....... ~-.~ ..... ~----wl·l---·---·---·--- _. . . . . -• 

l 2 J + 5 6 7 S 9101112 B 1+15161718 1920 2122 2J 24-25 2627 lS 29 JO 

December 
35 

30 

25 

20 

15 • újak 

10 a visszatérők 

5 

o 
l 3 5 7 9 ll 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 
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Szakkörök, klubfoglalkozások 

Január 

• újak 

• visszatérök 

l .. l l l l l l l 

A RADAR ifjúság iroda fontos programjai a fiatalok által szervezetett szakkörök, 

foglalkozások. Már az iroda megnyitásakor felkerestek minket helyi fiatalok azzal a kéréssel, 

hogy biztosítsunk helyet az általuk szervezett programokhoz. Ilyen volt a színjátszószakkör, 

rajzdélután, táncoktatása. Mivel zömében középiskolás korúak keresnek fel minket, fontos 

volt nekik, hogy kiszakadjanak az iskolai keretek közül, és önállóan szervezhessék meg 

szabadidő eitöltésüket Lassan kialakult az a közösség az iroda körül, akik önkéntesen részt 

vesznek a programok szervezésében, és úgy gondoljuk 2011-ben mely az önkéntesség 

éveként lett meghirdetve, ezek jelentős eredmények. 

A szakkörök, klubfoglalkozások jelentőségét továbbá abban látjuk, hogy 

megfigyelhető jelenség a fiatalok körében, és egyre elterjedtebb a "kocsmába" járás. Úgy 

gondjuk, nem elsődleges motiváció itt az alkoholfogyasztás, de egyre inkább kóros 

velejárójává válik, az egyre fiatalabbak körében. A fiatalok számára inkább az a fontos, hogy 

együtt lehessenek, és erre sajnos Kőbányán kevés lehetőség van. Az iroda megteremtette azt 

a közösségi helyet, ahova bárki bejöhet, fiatalos környezetben megihat egy teát, elmesélheti a 

napját, figyelnek rá, és segítenek, ha esetlegesen problémája van. 
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Sportprogramoka RADAR-ban 

A kerületben végzett kutatásokra, és az CIKK Egyesület tapasztalataira alapozva azt 

állapítottuk meg, hogy a fiatalok körében a legnagyobb szervező erővel a sport, mint 

szabadidő eltöltési forma bír. Ennek érdekében az iroda célja minél több sporteseményt 

szervezni a fiatalok számára, melyet lehetőleg ingyen igénybe vehetnek. Sok esetben a 

pályabérlés drágasága, vagy az ingyenesen használható terek leromlott állapotamiatt nincs 

motivációjuk, módjuk a fiataloknak a sportolásra. Az iroda kőbányai fiatalokból futball 

csapatot szervezett 20 l O októberében, és ennek a csapatnak és az ellenük játszó ugyancsak 

helyi fiatalokból álló csapatnak biztosított ingyenesen helyszínt. A tavaszi időszakban 

tervezünk saját futball bajnokságot indítani, mely ingyenes a nevező csapatoknak. 

Sok városban, kerületben drogprevenciós céllal esti kosarazást, pingpongot szerveznek 

a környékbeli fiataloknak. Az iroda tervezi hasonló programok szervezését, azonban, erre 

helyhiány miatt jelenleg nincs módunk. 

A fiatalok visszajelzéseiből azt érezzük, hogy mindenféleképpen szükségük van olyan 

közösségi terekre környezetükben, amelyben maguk rendezhetik, szervezhetik meg 

programjaikat, és alakíthatják igényeik szerint, és ez által a helyi közösség, jelen esetben 

Kőbánya ügyeit is közelebb érezhetik magukhoz. 
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2011 évben megtartott programok 

Január 

Sportnap 

Február 

- Önismereti csoport 

-Vakond futam 

- RADAR futball bajnokág 

- Kirándulás a Pálvölgyi cseppkőbarlangba 

- Munkaügyi előadássorozat a RADAR-ban 

-A kommunista diktatúra áldozatainak emlékére egy hetes filmklub 

Március 

- Önismereti csoport 

- Futball bajnokság 

- A Bercsényiben RADAR-os prograrnak 

Április 

- Önismereti csoport 

- Isaszegi bicikli túra 

-"Te mennyit bírsz?" éjszakai sportnap 

Május 

- Önismereti csoport 

- Futball bajnokság 

- "Nyakunkon az élet" az élet előadássorozat 

-Gödöllői dombság- kirándulás 

- Gyerek nap prograrnak szervezése 

- Polgár a helyi demokráciában verseny szervezése 

- Diákfesztivál, streetball 



A RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2011. június havi 
beszámolója 

Az Iroda hétfotol péntekig 12 órától 20 óráig várja a fiatalokat ingyenesen és anonim 
igénybe veheto szolgáltatásaival. A tanácsadások során pszichológus, jogász segít a 
fiataloknak, illetve munkaügyi, továbbtanulási és egészségügyi tanácsadásra is van lehetoség. 

Az irodában február óta heti rendszerességgel önismereti csoportfoglalkozásokat tart 
Bujdosó Karolina pszichológus. Egy alkalom másfél óráig tart, mely körülbelül 7-8 fos. 
Június hónapban is megtartásra kerültek a foglalkozások, változó csoportlétszámmal, melynek 
oka a nyári szünet kezdete, az érettségi és egyéb vizsgák, mivel az irodát látogatók és a 
foglalkozásokon résztvevok átlagos életkora 18 év. 

A munkaügyi tanácsadást a korábbi hónapokhoz képest többen vették igénybe, mivel 
ekkor kezdodött a nyári munkák idoszaka. 

2011. 06.07. 

- A Gyermekjóléti Központtal közösen a "Nyakunkon az élet" programsorozat keretében 
megtartott vitakör, melynek témája a tetoválás volt, TATOO - minden, amit a tetoválásról 
tudni szeretnél címmel. Meghívott eloadó válaszolt a fiatalok által feltett kérdésekre. A 
beszélgetés során érintettük egyrészt a tetoválás veszélyeit, illetve szerepét a fiatalok 
szubkultúráiban. Az eseményen l O fiatal vett részt. A foglalkozás másfél óráig tartott délután 
6 óra 30 perctol 8 óráig. 

2011.06.15. 

- Idén második alkalommal tartottuk meg a Gyermekjóléti Központtal közösen az éjszakai 
sportnapunkat, a RADAR ifjúsági Iroda és a Zrinyi Miklós Gimnázium udvarán, melynek 
keretében ping-pongozhattak, focizhattak a prograrnon résztvevo fiatalok. A "Neked mit 
jelent Kobányán élni?" fotópályázat eredményhirdetése is ezen az estén történt, melynek 
során a Gyermekjóléti Központ ajánlott fel ajándékutalványokat az elso három helyezettnek 
A program délután 5 órától másnap reggel 8-ig volt meghirdetve. Összesen 30 -35 fiatal 
fordul meg az eseményen. 

2011. 06.25.-30. 

-A RADAR Ifjúsági Iroda képviseltette magátaminden évben Arlón megrendezésre kerülo 
Kobányai Diákönkományzati táborban, mely során a kerület iskoláinak dökvezeto tanulóinak 
szakemberek tartottak továbbképzést. Ezen tartott bemutatót és foglalkozást az iroda vezetoje. 

Az iroda fontosnak tartja a Kobányai Gyermekjóléti Központtal (Gyejo) szervezett 
programok minél gyakoribb megtartását, mivel az általuk elért hátrányos helyzetu fiatalok az 
iroda fo célcsoportja, akiket a Gyejoval ellentétben nem kötelezhetünk a programokon való 
részvételre. 

Budapest, 2011.07.06 

TörökTamás 

Ifjúsági információs iroda vezető 



A RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2011. július havi 

beszámolója 

Július hónapban szóbeli megállapodás született a Workland plus diákszövetkezet és a 

RADAR Ifjúsági iroda között arról, hogy az irodából a diákszövetkezethez irányított fiatalok 

kiemeit helyen szerepeinek a munkára váró fiatalok között. 

Az önismereti csoportok ebben a hónapban fejezödtek be Bujdosó Karolina 

pszichológus vezetése alatt. 

Júliusban minden kedden a Gyermekjóléti szolgálat két szociális munkásának, Lados 

Noémi és Árkovics Henrietta vezetésével csoportokat fogadott az iroda. A csoport az 

átmeneti otthon, családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat által hozzánk irányított fiatalokból 

állt össze. A csoportoknak klubfoglalkozásokra volt lehetőségük: ping-pong, társasjátékok. 

Az iroda megváltozott nyári nyitvatartása hasonló forgaimat eredményezett mint az 

évközben i. 
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lill Az irodába betérők száma 

2011. 08.07. Yzl2~ 
Török Tamás 
irodavezető 



A RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2011. augusztus havi 

beszámolója 

Augusztus l-tol 6-ig a az ifjúsági iroda nyári tábort szervezett a helyi fiataloknak 

Tiszakécskére, mely során szabadidos programok mellett eloadásokat tartottunk a készülo 

Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról is. A foglalkozásokon a táborban résztvevok nagyobb 

betekintést nyerhettek az oket érinto tervezett döntésekrot A táborban 20 kobányai fiatal vett 

részt többnyire 18-20 éves korúak. 

Augusztus 20-án az iroda ingyenes futball bajnokságot szervezett a kobányai 

nép ligetben. A program délelott l O órakor kezdodött és délután 5 órakor fejezodött be. Öt 

plusz egy fos csapatok jelentkezését vártuk. Összesen hat csapat vett részt a tomán, különbözo 

korosztálybóL Az elso három helyezet oklevelet kapott az elért eredményért. 

Ebben a hónapban a csoportfoglalkozások szüneteltek, mivel úgy láttuk a nyaralások, 

táborok erre a hónapra koncentrálódnak, így a fizetett programok kihasználatlanok lennének. 

Ezért csak szakköri, klubfoglalkozásokat tartottunk (társasjáték, agyagozás, pingpong, 

filmdél után). 

Az irodát felkereso fiatalok száma: 

2011. augusztus 
20 ___ ,.",,~---''"~---~-~----~,.-,.".,,~,--,--.",,,, ____ ,."." ·----,--~'"'"'--"-'"''"'-----

:18 -----·"""""_"'_" __________ . _______ .., __ ~---""'"'"'""_______ _ ______ ,.._,_, __ _ 
16 -·-"·--"· __ , _____ ,,_, ___ , ______ " __ ,_, ________ ,.,.,",_, ___ , ___ ------111111--' 

1.4 

:12 
10 

8 ___ ,_, ____ " __ _ 

6 -------··-~---

4 

2 """""""'""'"'""''""""""""""""' 

:1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. :17. 1.9. 21. 23. 25. 27. 29. 31. 

Budapest, 20 ll. szeptember l. 

TörökTamás 
irodavezeto 



A RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2011. szeptember havi 

beszámolója 

2011. szeptember 18. Családi nap 

A kobányai Családi napon az ifjúsági iroda közös sátorral vett részt a Kobányai 

Diáktanáccsal és a Civil Ifjúsági Kör Kobányáért EgyesületteL A minket meglátogató 

családok hasznos információt kaphattak tevékenységi körünkrol, a kerületben a közeljövoben 

zajló programokról, egy nagy Kobánya térképen mindenki megjelölhette hol lakik ("Hagyj 

nyomot!"), kobányacímer színezés, egészségügyi totó a középiskolás fiataloknak, illetve a 

gyerekeket arc- és hennafestéssel vártuk. 

2011. szeptember 17. Szemét szedő nap 

Szeptember 17 -én - az Európai Mobilitás Hét keretében - takarítási akcióra került sor 

kerületünkben. Az egyik helyszín a Gyakorló utca - Hatház utca sarkán fekvo Kiserdo volt, 

ahol a Gyermekjóléti Központ munkatársai, a Kobányai Wolf polgárarség és a helyi 

lakóközösség tagjai, valamint a kerület fiataljait képviselo CIKK Egyesület, a KÖD és a 

RADAR Ifjúsági Iroda csapata vette ki részét a munkábóL Rajtuk kívül itt takarított még 

Marksteinné Molnár Julianna, a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is. 

Körülbelül 130 zsákot töltöttek meg a résztvevok. Az Ifjúsági Iroda 15 fiatallal képviseltette 

magát az eseményen, melynek foszervezoje volt. 

2011. szeptember 22. Autómentes nap 

A szeptember 22-én megrendezett Autómentes napot is részt vett az iroda. Egyrészt 

fiatalokat toborzott, hogy együtt tegyük meg az Önkormányzat által kijelölt távot kerékpáron, 

másrészt a kerületi iskolák számára rendezett vetétkedon a 2. számú állomáson az iroda várta 

a gyerekeket egy kvízzel és hasznos információkkaL 



Szeptember utolsó hetében a Zrínyi Miklós Gimnáziumból megkeresés érkezett az iroda felé 

egy problémás ügyben, melyben néhány, az iskolába járó diák kompromittál ó felvételeket töltöttek fel 

egymásról az egyik közösségi oldalra. Az ügyben egyrészt pszichológusra volt szükség, másrészt egy 

szembesítés során az iroda mediátora és jogásza segített. Az ügy folytatása október hónapban lesz, 

mikor is egy az egész iskolát érinto eloadással készülünk a témában. Ezzel az eloadással más kerületi 

~. :5zépiskolát is fel kívánunk keresni. 

2011. szeptember 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30. 

Budapest, 20 ll. október l. 

Török Tamás 
irodavezeto 



A RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2011. október havi 

beszámolója 

2011. október 2. EO sport futball kupa 

Az iroda helyi fiatalokból álló futball csapatának október 2-án lehetoséget 

biztosítottunk egy Kobányán megtartandó egynapos futball bajnokságon való részvételre. A 

csapatban kilenc fiatalból állt. A csapat remek eredménnyel szerepelt a tomán. 

2011. október 4-től Stressz kezelő és feszültségcsökkentő tréning 

Ebben a hónapban indult el egy fiatal pszichológus, Zengovári Linda vezetésével a 

stressz kezel o, és feszültségcsökkento foglalkozások. l O alkalmat terveztünk be egy csoportra. 

Átlagosan 8-an vesznek részt a tréningeken. Nagy sikerrel fogadták a fiatalok, és szeretnénk 

továbbra is folytatni. 

2011. október 16. Kirándulás a Vácrátóti botanikus kertbe 

A vácrátóti botanikus kertbe rendeztünk kirándulást a fiataloknak a Cikk Egyesülettel, 

és a Zrínyi Miklós Gimnázium Természetjáró körével közösen. A belépot és az utazási 

költségek egy részét az iroda által toborzott fiatalok számára. A találkozó fél 9-kor volt a 

Nyugati pályaudvarban. 12-en jöttek el az iroda részérol. 12 évtol 23 éves korosztály között 

mozgott a résztvevok életkora. A kirándulás délután 5 órakor fejezodött be, mikor is 

visszaérkeztünk Budapestre. 

2011. október 31. Tökfaragó verseny 

Fontosnak éreztük, hogy a fiatalok körében divatos Halloween-re mi is programot 

szervezzünk. Ezt egy kézmuves foglalkozás ás jelmezverseny keretében oldottuk meg. A 

hétfoi nap folyamán a prograrnon résztvevok sütotökbol kellett töklámpást faragniuk 9 csapat 

indult, és eközben társasjátékra is volt lehetoség. 

Október hónapban mind a munkaügyi- mind a tanulmányi tanácsadás igénybe 

vételének száma megnövekedett a korábbi hónapokhoz képest. A munkaügyi tanácsadások 

során leginkább az önéletrajzok, motivációs levelek írásában kérték a hozzánk betéro fiatalok 

az iroda segítségét. A tanulmányi tanácsadásokban leginkább az érettségire való felkészülés 

miatt kerestek fel bennünket többek között korrepetálót keresve, illetve a választott érettségi 

tantárgy kiválasztása miatt. 
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• az irodába betérők száma 

Októberben átlagosan alakult az irodába betérok száma, azonban, mely a grafikonból nem 

olvasható ki, hogy dönto többségben vannak azok, akik célirányosan a szolgáltatásainkat szeretnék 

igénybe venni, és nem csupán az intemetezési, klubfoglalkozási lehetoségek miatt tér be hozzánk. 

Budapest, 20 ll. október 31. 

TörökTamás 
irodavezeto 


