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Tárgy: Az Emberbarát Alapítvány 
bérbevételi kérelme 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Emberbarát Alapítvány kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben a TÁMOP-
5.2.5.B-10/B. számú, Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő program 
Ifjúságügyi és Kábítószerügyi Komponense pályázat megvalósításához önkormányzati 
helyiségcsoport térítés mentes használatba adását kéri. 

A pályázat megvalósításához olyan helyiségcsoportra lenne szükségük, mely rendelkezik 
• minimum 150 m2 tornaterem, öltözővel, 
• közösségi foglalkozásokra alkalmas kb. 50 m2-es helyiséggel 
• kézműves helyiséggel 
• egyéni konzultációra alkalmas helyiséggel 
• irodával 
• kiszolgáló szociális helyiségekkel, valamint szabadtéti területtel (kb. 120 

nöl,(sportpálya, gördeszka, stb. sporttevékenységekre) 

A kérelmet megvizsgáltuk, de az Alapítvány kérelmének megfelelő helyiséget jelenleg nem 
tudunk biztosítani. 

A kérelem kapcsán megkerestük az Oktatási és Közművelődési Főosztályt és tájékoztatást 
kértünk arról, hogy van e jelenleg olyan üres iskola, óvoda, stb., amely az igényelt célra 
felhasználható. 
Megkeresésünkre az Oktatási és Közművelődési Főosztály tájékoztatott arról, nincs olyan 
helyiség, amit az Alapítvány rendelkezésére tudnának bocsátani. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérelmet a Gazdasági Bizottság a 2010. 
december 1-i ülésén megtárgyalta, és javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat 
elfogadására. 



Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület az Emberbarát Alapítvány bérbevételi kérelmét nem támogatja 
figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat jelenleg a kérelemben megjelölt helyiségcsoporttal 
nem rendelkezik. 

Határidő: 

Felelős: 

Végrehajtásért felelős: 

Végrehaitás előkészítésért felelős: 

2011. január 31. 

Kovács Róbert polgármester 

dr. Neszteli István jegyző 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2010. december 2. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 

szarvasi 
főosztályvezető 
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Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 
intézménygazdálkodási Osztály 
Csornai Károly 
Osztályvezető Úr részére 
Budapest 
Szent László tér 16. 
1102 

Tisztelt Osztályvezető Úr! 
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Megkeresésükre válaszolva, az alábbiak szerint kérjük az önkormányzat támogatását. 

A TÁMOP-5.2.5.B-10/B Kódszámú Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő program 
Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponense pályázatra szervezetünk pályázatot nyújt be. 
Drogalternatíva szabadidős programokat és személyiség és kompetenciafejlesztő csoportokat 
tervezünk. 
Ezekhez a következő infrastrukturális feltételekre van szükségünk: 

- Tornaterem funkciójára alkalmas helység minimum 150 nm, öltözővel 
- Közösségi foglalkozások tartására alkalmas helyiség 50 nm 
- Kézműves helyiség 
- Egyéni konzultáció tartására alkalmas helység 
- Iroda 
- Kiszolgáló szociális helyiségek 
- Szabadtéri terület 120nöl, (sportpálya, gördeszka, stb. sporttevékenységekre) 

Tisztelettel: 
EwBöötfArAsApfroÁNY 

Budapest, 2010. 09.16. 
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Budapest Főváros 
X. Kerületi Önkormányzat 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 
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Az Emberbarát Alapítvány, - mely 20 éve tevékenykedik a X. kerületben, támogatva ezzel a 

szociálisan, kulturálisan, vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetűeket, és 

mindenkor együttműködve Önökkel - ismét egy Európai Uniós pályázat megvalósítását tűzte 

ki célul a következő két évben. A TÁMOP-5.2.5.B-10-1 projekt keretében drogalternatíva 

jellegű, szabadidős programokat tervez 24 hónap időtartamban, téli és nyári helyszíneken. 

^ 

VA projekt beadási határideje: 2010. október 10. 
\> 
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Alapítványunk azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy a további együttműködés erősítése és 

bővítése céljából, a mellékletben részletezett tevékenység megvalósításához megfelelő 

közösségi teret szíveskedjenek részünkre térítés mentesen rendelkezésre bocsátani, és ezt a 

szándékukat nyilatkozat formájában a beadandó pályázatunkhoz megadni. 
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Budapest, 2010-09-02 

Tisztelettel 

EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 
1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.,/í { f ' 
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„mberbarát és az Emberekért Alapítvány drogalternatíva jellegű, szabadidős programot 
tervez a TÁMOP-5.2.5.B-10/1 program keretében. 

A konkrét cél: 
A fiatalok egyéni és közösségi kompetenciáinak fejlesztése, a szabadidő-eltöltési lehetőségek 
bővítése. 
A pszichoaktív szerhasználat szempontjából veszélyeztetett fiatalok számára drogalternatíva 
jellegű, komplex prevenciós szolgáltatás kialakítása. 

A tervezett tevékenységeken keresztül a következő célok megvalósulásához szeretnénk 
hozzájárulni: 
Az ifjúsági korosztály társadalmi integrációjának, iskolai előmenetelüknek, továbbá társas 
(szociális) kapcsolataik bővítése, közösségi, közéleti részvételük fejlesztése, családi életre 
való felkészítésük, szülői szerepük erősítése, életpálya-tervezésük tudatosságának erősítése. 

A célcsoport ifjúsági korosztályok, (12-29 év) különös tekintettel: 
• A szociális/társadalmi akadályokkal küzdő fiatalokra 
• A pénzügyi/gazdasági akadályokkal küzdő fiatalokra 
• A testi vagy szellemi akadályozottsággal küzdő fiatalokra 
• Az iskolai nehézségekkel küzdő fiatalokra 
• A kábítószer-probléma szempontjából veszélyeztetett fiatalokra és 

hozzátartozóikra 
• A kulturális különbségekből adódó nehézségekkel küzdő fiatalokra 
• Az egészségügyi korlátokkal küzdő fiatalokra 

A tervezett szolgáltatások: 
Pszichoaktív szerhasználat szempontjából veszélyeztetett fiatalok számára 
drogalternatíva jellegű, komplex prevenciós (változó helyszínen legalább heti 10 órában; 
állandó helyszínen heti 20 órában elérhető) szolgáltatás kialakítása, fejlesztése 

1. Drogalternatíva szabadidős programok: 
Egyénre szabott, közoktatási intézményen kívül zajló, közösségi alapú a kábítószer
fogyasztás megelőzését szolgáló alternatív program kialakítása, fejlesztése 
A drogalternatíva jellegű szolgáltatásnál a komplex program kialakítása a célkitűzés. 

Kis helyigényű szabadtéri sportprogramok: 
• Pinpong 
• Streetball 
• Tollaslabda, „frízbi" 
• Lengőteke 
Beltéri vagy fedett terű játéklehetőségek: 
• Csocsó-, biliárdasztal 
• Társasjátékok 
• Olvasásó sarok 
Kulturális programok 
• Filmvetítés 
• Koncertek 
• Ifjúsági és gyermekszínpad előadása 
• Kiállítások 
• Ismeretterjesztő konzultációk 



1. Egyéni vagy csoportos konzultációs lehetőségek drogproblémával veszélyeztetett 
fiatalok számára, személyiség, és kompetenciafejlesztést célzó tematikus csoportok 
megvalósítása a drogalternatíva jellegű szolgáltatáshoz kötődően 
• Ismeretterjesztő beszélgetések (Játékelmélet: a viselkedés kiszámíthatósága, stb.) 
• „Beszéljük ki".... Klub (a tanárokat, a szülőket, a fiúkat, a lányokat, stb) Nyílt 

levél a kerületek tanáraihoz 
2. A célcsoport hatékony elérését szolgáló kampányok, tájékoztató, információs 

programok biztosítása 
• plakátok, szóróanyagok terítése 
• egyéb bemutatkozó anyagok megjelentetése 
• iskolák elérése - iskolarendszeren kívüli programok ajánlása és megvalósítása 

céljából 
3. A drogproblémával veszélyeztetett fiatalok számára személyiség, és 

kompetenciafejlesztést célzó tematikus csoportok megvalósítása a drogalternatíva 
jellegű szolgáltatáshoz kötődően 

4. A projekt megvalósításában résztvevő szervezetek együttműködését elősegítő, 
fejlesztő, illetve a projekt szakmai fenntarthatóságát elősegítő szemináriumok, 
szakmai műhelyek megvalósítása, ágazat és szakterületközi (oktatási, szociális, 
egészségügyi, ifjúsági, kábítószerügyi, gyerekjóléti, családsegítő) együttműködés 
kialakítása (önálló tevékenységként nem, csak az 1-2. tevékenység valamelyikével 
együttesen valósítható meg); Kötelező elem! 

5. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs 
tevékenység 

6. Projekt előkészítés során a szükségletfelmérés (a projekt előkészítő szakasza a 
pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt 
megkezdésének napjáig tart) 

7. A veszélyeztetett fiatalok bevonását, elérését szolgáló megkereső tevékenység 
8. A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek, kortárssegítők 

programra, szolgáltatásokra való felkészítése és fejlesztése (a képzés indokoltsága a 
szakmai tervben) 

9. A programban részt vevő szakemberek számára szupervízió biztosítása külső 
szakember által 

10. A veszélyeztetett gyerekek/fiatalok hozzátartozóit, szüleit célzottan és hatékonyan 
bevonó szolgáltatáselemek biztosítása 

11. A projekt céljainak megvalósítását közvetlenül szolgáló eszközök beszerzése, 
valamint a projekt helyszínéhez kapcsolódó felújítás 

12. A tájékoztatással és a kötelező' nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek 

A program egyéb jellegzetességei 

• A közösségi tér szabad terén és fedett könnyűszerkezetes pavilonjában májustól 
szeptember végéig biztosítjuk a szolgáltatásokat, minimum 60 nm-es, fűthető belső 
térben pedig szeptembertől áprilisig. 

• Hetente minimálisan 20 óra nyitva tartás, a téli hónapokban a program kisebb 
intenzitású fenntartása. 

• A drogalternatíva programokon egyszerre minimálisan két szakember van jelen 
• Drogprevenciós ismeretekkel rendelkező kortárssegítő alkalmazása; 
• Önkéntesek bevonásával, aktív részvételével valósul meg; 


