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tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottsága 242/2009. (X. 20.) határozatával javasolta a 
Képviselő-testületnek Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását. Az 
Önkormányzat Képviselő-testülete - a 1166/2010. (V. 20.) KÖKT határozatában 
foglaltaknak megfelelően - 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, egyben vállalta annak a pályázatban meghatározott ötéves 
fenntartási kötelezettségét. 

Török Tamás a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (a továbbiakban: Iroda) 
vezetője az Önkormányzat megbízásában fogadja az Irodába betérő ügyfeleket és a 
kérdéseikre, problémáikra igyekszik megfelelő információt, megoldási javaslatot szolgáltatni. 
Amennyiben nem áll rendelkezésére a kérdés megválaszolására elegendő információ, úgy 
azokat beszerzi, szükség esetén az ügyfelet a megfelelő ügyintézési helyre irányítja. Az Iroda 
programjait népszerűsíti, hogy szélesebb körben ismertté váljon annak tevékenysége. Ellátja 
továbbá a pályaorientációs és munkaügyi tanácsadást, illetve információkat gyűjt az alábbi 
témákban: 
l. Helyi, regionális és országos kulturális programok, rendezvények 
2. Helyi sportolási lehetőségek, helyi, regionális és országos sportrendezvények 
3. Helyi, regionális és országos közoktatási és felsőoktatási információk 
4. Helyi egészségügyi ellátások 
5. Helyi szociális ellátások 
6. Helyi hivatalok elérhetősége, nyitva tartása 
7. Országos hatáskörű hivatalok, hatóságok elérhetősége, nyitva tartása 
8. Helyi és megyei önkormányzatok 
9. Helyi, regionális és országos olcsó szálláslehetőségek 
l O. Országos utazási és szálláskedvezmények (diákigazolvány stb.) 
ll. Helyi és regionális munkalehetőségek 
12. Munkanélküli ellátásról szóló információ 
13. Helyi albérletek, albérlet közvetítők 
14. Helyi, regionális és országos pályázatok 
15. Helyi és regionális segítő- és krízisellátó helyek 
16. Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek (Eurodesk Irodák) 
17 .Európai mobilitással összefiiggő alapinformációk (Y outh Hostelek Európában, 
csereprogramok) 

Az Iroda a szolgáltatásokat mindenki számára, mindennemű megkülönböztetés nélkül nyújtja. 
Mindezek figyelembevételével az Iroda elsődleges célcsoportja a 12-29 éves korcsoport. Az 
Iroda szolgáltatásait ingyenesen nyújtja és az Önkormányzat részére havi beszámolót készít. 



Fontos megemlíteni, hogy 2012. szeptember 22-e és 23-a között ismeretlen elkövetők 
betörtek a Budapest X. kerület Mádi utca l 73. szám alatt található Irodába. A kerületi 
rendőrség által kiállított jegyzőkönyv szerint az elkövetők egy 32x20 cm kerületű 
rácsnyíláson keresztül jutottak be és ezen keresztül tulajdonítottak el több nagy értékű 
számítástechnikai és egyéb eszközt. 

Az Iroda 2010. szeptemberi nyitása óta a kerületben lakó tanuló és dolgozó fiatalok igen 
széles rétegének nyújt ingyenes, anonim tanácsadást, szolgáltatást. Szolgáltatásaikat a fiatalok 
igényeihez igyekeznek igazítani az alábbi főbb területekre koncentrálva: 

Kulturális: 
kézműves szakkörök 
tánc-ének szakkörök 
tematikus filmklubok 

Oktatási: 
továbbtanulás tanácsadások, tájékoztaték 
korrepetálások, felzárkóztatások 
nyelvtanuló klubok 

Környezetvédelmi: 
kerületi tisztasági akciók 

szelektív hulladékgyűjtés a gyakorlatban 
a kerékpáros közlekedés népszerűsítése 

Életvezetési: 
önismereti, motivációs, stressz kezelő tréningek 
párkapcsolati tanácsadás 
kerekasztal beszélgetések a fiatalokkal az őket érintő mindennapi témákban 

Szabadidős: 

természetjáró túrák 

egész napos és éjszakai sportprogramoka fiataloknak 
nyári táborok 
társasjáték klubok 

Szociális: 
veszélyeztetett fiataloknak alapvető kompetenciák elsajátításában való segítségnyújtás 

A fent felsorolt feladatokat az Iroda vezetésével megbízott személyen kívül önkéntesek és 
szakemberek (pedagógus, jogász, pszichológus, szociális munkás, szociológus) végzik. Az 
Iroda profiljának kialakításánál a HA YICO szakmai, etikai kódexet vették alapul. Alapvető 
funkcióként intemetezési és telefonálási lehetőség biztosított, elsősorban munkakeresési 
ügyben. 

Az Iroda 2011-es adatai alapján összesen 4387 fő, 2012. év októberéig 4460 fő vette igénybe 
szolgáltatásaikat, vagy tért be hozzájuk. 

Az Iroda szükségesnek érezi a fiatalok számára a példamutatást abban, hogy a mai fogyasztói 
társadalomban az önkéntes munkának mekkora értéke lehet. Programjaikon sok önkéntessel 
dolgoznak együtt. Mindennapjaikban és szűk környezetükben is fontosnak érezik, hogy 
tudatosítsák a társadalmi empátia, az egymáson való segítés fontosságát. Önkéntes 



programjaiknak - amelyekkel az önkormányzat több intézményének is van lehetőségük 
segíteni - köszönhető, hogy már az Iroda megnyitása után egy hónappal önálló programokkal 
keresték fel őket és indítottak népdal- színjátszó- valamint rajzszakkört Két éve szinte 
minden jelentősebb kerületi prograrnon jelen vannak önkénteseik, úgy mint a Diákfesztiválon 
(Streetball fesztivál), Családi napon, biciklis programokon, stb. 

A két éves működésük alatt a BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központtal és a 
Kőbányai Ifjúsági és Diáktanáccsal szoros együttműködést alakítottak ki. A BÁRKA 
Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központtal több sikeres programot bonyolítottak le. 
Ezek többsége folyamatosan fut. Ilyen például a "Te mennyit bírsz?" éjszakai sportesemény, a 
"Nyakunkon az élet!" kerekasztal beszélgetések a fiatalokkal, amelynek témáját egy 
meghívott előadó moderálja vagy a "Felfedezők" túrasorozat, amely a Budapest környéki 
kéktúra útvonalak bejárását jelenti havi rendszerességgel. 

A nagy múltra visszatekintő Kőbányai Ifjúsági és Diáktanáccsal, akik a kerületi általános - és 
középiskolai diákönkormányzatok képviselőinek segítenek a hatékony iskolai 
érdekképviseletben, közös programjaik között említhetjük a kerületi szintű rendezvényeken 
való közös megjelenést. Környezetvédelmi rendezvényeiket is közösen szervezik meg, 
amelynek egyik kiemelkedő példája a Terebesi út mellett található erősen elhanyagolt 
erdőterület kitakarítása, és az elért állapotok szinten tartása. 

Az Irodába betérők nagy része elmúlt már 18 éves, így aki kikerül a gyermekjóléti 
ellátórendszerből, lehetősége van náluk a további segítségkérésre, és remélhetőleg lehetőség 
van a megoldatlan problémák orvoslására. 

Az Iroda vezetője a Hivatal részére diagramokat készített (1. melléklet), amelyben az l. 
diagram a 2012-ben, havi átlagban az Iroda szolgáltatásainak igénybevételét, a 2. diagram 
lakhely szerinti megoszlásban a látogatók számát mutatja be. A 3. diagram tartalmazza a 
2011. és 2012. évben az Irodát igénybevevők számának összehasonlítását, a 4. diagram a 
kormegoszlást, az 5. diagram a nem személyes megkeresések százalékos arányát mutatja be. 

Az Iroda által készített beszámolókat a 2. melléklet tartalmazza. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (ll. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) az Iroda dologi kiadásaira 2 
253 OOO Ft módosított előirányzatot tartalmaz, ebből 2012. november 29-éig 824 515 Ft 
összegű kifizetés történt. A személyi juttatásokra és a kapcsolódó járulékokra az Ör. l 820 
OOO Ft összeget biztosított. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Irodajövője 

Sikeres működésüknek köszönhetően mára már kinőtték a helyüket, mivel sok programjukon 
használnak nagyméretű sporteszközöket (pingpong asztal, óriás társasjáték). 

Az Iroda a kerületben élő fiatalok jelentős részének tud alternatív megoldást találni felmerülő 
problémáikra. Programíjaikra rendszerint 30, 40 fős érdeklődő csoportokat fogadnak. 



A kerületben jelenleg ez a hely biztosítja a fiatalok számára, hogy kulturált környezetben 
találkozhassanak egymással és tölthessék el szabadidejüket Céljuk, hogy professzionális 
szolgáltatást tudjanak nyújtani a kerület fiatalj ainak, ingyen. 

Az Iroda működése nélkül a legkülönbözőbb problémával küszködő fiatalok csoportja 
maradna közösségi tér és segítség nélkül. 

Budapest, 2012. december "J" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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beszámolója 

Szolgáltatásaiokból túlnyomó többségben a munkaügyi tanácsadást vették igényp~ a 

fiatalok ebben a hónapban (önéletrajzírás, munkakeresés, inteijúfelkészítés). A minket 

felkereső diákmunka szövetkezetek friss lehetőségeket tudnak nyújtani a mtmk:akereső 

fiatalokat és közvetlen kapcsolatot tudunk nyújtani a két fél között. Jogi tanácsadásra és 

egyeztetésre ebben a hónapban egy alkalommal került sor. 

A Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola 

megbízott szabadidő szervezője részéről megkeresés történt, hogy irodánk egy nagy 

szabadású csoportfoglalkozást tartson a 9., 10. évfolyamos osztályok részére. Az egyeztetés 

folyamatban van. 

Az iroda vezetője részt vett a Budapesti Ifjúsági Irodák Szövetségének (BIIRSZ) 

egyeztetőjén, melynek folyamán felvettük a kapcsolatot a Mobilitás munkatárásával, hogy a 

Fiatalok Lendületben programban részt vehessünk, illetve megtörténtek a lépések, högy a 

továbbiakban Eurodesk pontként tudjunk mi.Lk:ödnL 

A téli hónapokban nagyon nehéz megszervezni a fiatalok sportolási lehetőségeit, mivel 

a fedett, fűtött termek bérlése Kőbányán is, akárcsak a többi budapesti kerületben magas 

árakon van. Ennek okán az iroda több kerületi általános és középiskolával megállapodott a 

termek jutányos árakon való bérléséről~ így megoldhatóvá vált a fiatalok mgyenesen 

sportolási lehetősége. 

Az irodában keddenként újra ping-pongozási lehetőséggel váljuk a fiatalokat, továbbá 

reményeink szerint hamarosan sikerül elindítani sakkszakkörünket, mely Kőbányán méltán 

népszerű napjainkban. 

Január 21. Kirándulás: Gödöllő 

Január hónapban kirándulást szerveztünk Gödöllőre melynek keretében többek között 

a királyi kastély kertet, a gödöllői vasútállomáson található, tavaly felújított királyi 

várótermet, illetve a Szent István Egyetemet jártuk be. A prograrnon 12 fiatal vett részt~ 

akiknek az utazás és a belépők ingyenesek voltak. 

l 



RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

Cím: 1108. Budapest, Mádi utca 173. 

Tel: 06-1-260-3964 

Web: radar.cikkegyesulet.hu 

Január 28. Kirándulás: Jánoshegyi kilátó 

Ebben a hónapban a második kirándulást a János hegyen található Erzsébet kilátóhoz 

szerveztük:. Témájában csatlakozott az egy héttel előtte szervezett túrához, A kihítót l)zint~n 

tavaly újították fel, mikor is l 00 éves évfordulóját ünnepelte. A Szél Kálmán térről induló 15 

fős csapat fogaskerekűvel, majd gyalog közelítette meg a célállomást 

A továbbiakban kirándulásainkat a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti 

Központtal közösen tartandó "Felfedezők" programsorozatok alkalmával szervezzük meg, 

melynek során, a Budapest környékén található kék túraútvonalakat járjuk be. illetve a 

Bárkával való együttműködésünk megújítására is sor került, mivel a "Nyakunkon az élet'' 

előadássorozat is újra elindult. 
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A RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. február havi 

beszámolója 

Irodánk sikeresen pályázott az Eurodesk partneri pályázaton. Az Eurodeskegy olyan, 

az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat, 

mely jelenleg szinte minden európai országban, összesen kb. 3000 partner irodával működik. 

Az ezekben az irodákban dolgozó szakemberek fiataloknak és a velük foglalkozóknak 

nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes információ-szolgáltatást az európai oktatási, 

képzési és kulturális kérdésekről. Márciustól irodánk ezzel a szolgáltatással egészül ki. 

Második alkalommal, február 26-án rendezték meg a Vakond futam elnevezésű 

kerékpáros akadályversenyt, mely a kerületünk alatt húzódó bányarendszerben zajlott. A 

versenyen a RADAR Ifjúsági Iroda is képviseltette magát egy háromfős csapattal, amely a 

nehézségek ellenére jól szerepelt a megmérettetésen. Irodánk mindig is fontosnak tartotta a 

kerékpáros közlekedés előnyeit, és az ilyen események jó alkalmat teremtenek, hogy ezt 

népszerűsítsük a hozzánk betérő fiatalok között. 

Február 22-től 26-ig tartott a Kőrösi Csoma Kőbányai Kulturális Központ 

szervezésében megvalósuló ,,A KKSZ háromszögesítése" elnevezésű képzés, 

Balatonalmádiban. A program során Kőbánya, Szombathely és Komárom diák

önkormányzati képviselői mutathatták be tevékenységüket, amit kerületükben, településükön 

kifejtenek. A képzés során egy projectbemutatóval a RADAR Ifjúsági Iroda is képviseltette 

magát, melyben ismertettük, hogy milyen kezdeményezések valósulnak meg az 

i:fjúságsegítésben, Kőbányán. 
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Március 7, 28. Eurodesk képzés és találkozó 

Irodánk, mint arról múlthónapban beszámoltam sikeresen pályázott az Eurodesk 

partneri címéért a Közép-Magyarországi régióban. Az iroda vezetője ezáltal mint eurodesk 

koordinátor is tölt be szerepet és szolgáltatásaink nemzetközi kapcsolatokkal bővülnek. A 

március 7-ei találkozón és képzésen a Fiatalok Lendületben Program pályázati lehetőségein 

túl a felkereső munkát bemutató képzés is folyt. Továbbá március 28-án a Közért Ifjúsági 

Irodában egy regionális találkozó keretében egyeztettük erre az évre várható programjainkat 

és a lehetséges együttműködést. 

Március 15. Isaszegi emléktúra 

Irodánk március 15-én második alkalommal vett részt az isaszegi honvéd síroknál 

tartandó megemlékezésen. A megemlékezést egybekötöttük egy kirándulással Isaszegtől 

Pécelre, melyen összesen 21 fiatal vett részt. Fontosnak érezzük, hogy nemzeti ünnepeinket a 

fiatalokkal együtt ünnepeljük meg, mivel hagyományaink fontossága csak így adhatók át a 

következő nemzedéknek. 

Március 30. Diákparlament 

A Kőbányai Diáktanács idén megtartott diákparlamentjén a Cikk Egyesület és a 

RADAR Ifjúsági Iroda közösen vezetett szekciót, mely a kerületi ifjúságsegítés témakörét 

mutatta be, melyet a diákönkormányzat vezetői nagy érdeklődéssei hallgattak. 

Március 31. I. Felfedezők túra 

Ebben a hónapban, 31-én kezdetét vette a Bárka Kőbányai Gyermekjóléti Központtal 

közösen életre hívott túrasorozat, mely a "Felfedezők" nevet kapta. A túrák során 

Magyarország kéktúra útvonalait tervezzük végig jámi, melyre a Gyermekjóléti Központ és a 

RADAR Ifjúsági Iroda közösen toboroz fiatalokat. A két intézmény célcsoportjába tartozó 

fiatalok gyakran eltérő körülmények közül jönnek. Egy ilyen kötetlen, jó hangulatú kirándulás 

keretében sokkal közelebbről találkozhatnak és ismerhetik meg egymást. A nagy távok 

megtétele, amely első alkalommal 14 km volt (Hűvösvölgy- Rozália téglagyár szakaszon) 

1 
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önbizalmat és a sikeresség érzését keltette a l O részt vevő fiatalban. Fontosnak érezzük e 

szabadidős programok minél sűrűbb megtartását, alternatívát nyújtva a fiataloknak a 

szórakozásra. 

Irodánkban a munkaügyi tanácsadást egyre nagyobb arányban veszik arányba. Ennek 

oka, hogy az elmúlt néhány hónapban több kerületi illetve budapesti intézménnyel, 

szervezettel sikerült közös együttműködést kötnünk, így ez hozzájárult irodánk 

népszerűsítéséhez. 
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A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irod ~~priii~}l~Y~~---~~~~~;ó~----, _ 

beszámolója l ij Joti{t:l::J li.~_J(J~?/1( 
Az irodában minden kedden zajló "Nyakunkon az élet" című foglalkozások, melyet a 

Bárka Szociális és Gyermekjóléti Központtal együttműködve szervezünk, kiegészül! a 

munkaügyi, életvezetési tanácsadás állandó lehetőségéveL 

Április 3-S. Eurodesk Országos Találkozó és Képzés 

A Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatósága által szervezett Eurodesk partnerek 

országos talátkozón és képzésen a Radar Ifjúsági Iroda is részt vett. A három napos képzés a 

mentorig és couching feladatok tisztázásáll felül, a fiatalokkal foglalkozó multiplikátor alap 

kompetenciáit is érintette. Hasznos eredményeként együttműködések születtek közös 

programokra a partnerek között, több esetben régiók között. 

Április 13,14,20,21. Kapocs Alapítvány képzés 

A Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat, Alapítvány szervezésében képzésen vettem 

részt a fenti időpontokban. A képzés célja, hogy a résztvevőket képessé tegye arra, hogy a 

magas szocializációs kockázatok között felnőtté váló, veszélyeztetett, nehezen elérhető 

fiatalokkal működő, segítő kapcsolatokat tudjanak teremteni, illetőleg képessé váljanak az 

érintett fiatalok bevonására saját és társaik élethelyzetében jelentkező veszélyek mérséklése, 

problémák megelőzése érdekében. Olyan módszereket sajátítsanak el, amely révén az ebben a 

közegben jelentkező problémákat azonosítani tudják, azokra tartalmas, fejlesztő 

elfoglaltságot, illetve szakszerű megoldásokat tudjanak találni. A képzés végén a résztvevők 

egy tesz megírása után papírt kapnak róla, hogy sikeresen teljesítették a fenti kompetenciák 

elsajátítását. 

Áprlis 18. Polgár a helyi demokrciában tesztírás 

A Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület által 2004 óta megrendezésre kerülő 

versenyét a Radar Ifjúsági Iroda önkéntesei segítették. A vetélkerlőn az általános iskola 6-8 

osztályok kerületi diákokból álló csapatok vesznek részt. A tavaszi versenyen a csapatoknak 
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egy tesztet kell megírniuk, mely az állampolgári ismeretek mellett a kerület történetével is 

foglalkozik. Az idei versenyen öt kerületi általános iskola vett részt, összesen nyolc csapattal. 

Április 23. Budapesti ifjúsági referensek 3. szakmai műhelye 

A Diákközéletért Alapítvány által budapesti ifjúsági referenseknek szervezett szakmai 

műhelyen bemutatkozott ifjúsági irodánk. Az előadáson megmutattuk az iroda mindennapjait, 

szakmai irányvonalunkat, illetve, hogy helyi szinten egy ifjúsági szolgáltatónak milyen 

mozgástere van napjainkban. 
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A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. május havi 

beszámolója 

Az iroda minél nagyobb hangsúlyt próbál fektetni az önkéntes munkára. Ennek 

jegyében májusban több alkalommal sikerült a fiatalokat mozgósítani kerületi eseményekre. 

Ilyenek voltak az Óhegy parkban megrendezésre kerülő Virtusvetélkedő és a Népligetben 

először megtartott Streetball fesztivál. 

A nyári munkákra való jelentkezés időszaka volt a május. Az iroda kiterjedt 

kapcsolatrendszerét felhasználva segít a fiataloknak a lehető legjobb feltételekkel munkát 

találni. Továbbá Eurodesk pontként segítettünk a nálunk jelentkező fiataloknak a külföldi 

lehetőségek megtalálásában, mint például az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS), Fiatalok 

Lendületben projektben való sikeres pályázásában. 

Május l. Virtusvetélkedő 

Idén a kőbányai Virtusvetélkedőn az ifjúsági iroda is képviseltette magát 16 fiatallal. 

Az ellenfelek felkészültsége ellenére sikeresnek éreztük a szereplésünket, és reméljük 

megmutathattuk, hogy a kerületnek minden fiatalja képviseltetni szeretnék magát az ilyen 

jellegű programokon. Az összefogást mutatja, hogy a standunkat a Kőbányai Ifjúsági és 

Diáktanáccsal közösen rendeztük be és szerveztünk oda programokat, vetélkedőket. 

Máius 5. Felfedezők 2. 

A Bárka Gyermekjóléti és Szociális Központtal közösen szervezett kirándulás 

sorozatunk májusi szakasza Piliscsaba-Hűvösvölgy 20,2 km volt. A prograrnon 17 fiatal vett 

részt és 3 kísérő, vegyesen a Bárka és a Radar által hívottak. A második alkalommal azt a 

tapasztalatot vonhatjuk le, hogy programunk eléri célját, rnivel a fiatalok magán jelegű 

szervezésben is kirándulásokat kezdtek szervezni a Felfedezők hatására. A csapalétszám is 

egyre növekszik, remélhetőleg ez a tendencia lesz tapasztalható a harmadik június 9-én 

tartandó kirándulásunkkor is. 
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Mái us 19. Diák sportnap-Streetball fesztivál 

A 20. Streetball fesztivál első állomása idén is Kőbányán volt, első alkalommal a 

Népligetben. Az iroda felkérést kapott, hogy önkénteseivel segítse a program lebonyolítását. 

Az iroda l O önkéntese egész nap segédkezett a helyszínek berendezésén, szóróanyagok 

osztásában és standunkon az iroda szolgáltatásait is megtalálhatták a minket felkeresők 

Május 23. Polgár a helyi demokráciában döntő 

2004 óta minden évben megrendezésre kerülő program a kerületi általános iskolások 

számára a Polgár a helyi demokráciában verseny, ahol a csapatok helytörténeti ismereteiket, 

érdekérvényesítő képességüket tehették próbára. A programot, mint minden alkalommal 

Kőbánya polgármcstere nyitotta meg. Az eseményen 3 iskola, összesen 5 csapata vett részt 

(Janikovszky, Harmat és .a Bem József Általános Iskola). A program lebonyolításában itt is 

az iroda önkéntesei vettek részt. 
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Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 

2012. június havi beszámolója 

A nyári hónapokban az iroda tapasztalatai szerint a célirányos problémával jelentkező 

fiatalok száma csökken. Helyettük azok térnek be, aki a szabadidejüket hasznosan szeretnék 

eltölteni. A kerületben nem található olyan hely, ahol a fiatalok a kortársaik körében 

tölthetnek egy délután és van lehetőség intemetezni, játszani a tűzö naptól elbújva, és mindezt 

ingyen. Azért fontos ezt kiemelni, mert a nyár a bűnmegelőzés tekintetében kiemelten kezelt 

időszak. Az ifjúsági közösségi terek biztosítása rninden település, kerület számára 

prioritásként kell, hogy szerepeljen, mivel így megelőzhető rninden olyan bűncselekmény, 

amely "brahiból" kezdődik, de börtönnel végződik. A Radar Ifjúsági Iroda megpróbál minél 

több programot szervezni, amellyel a fiatalokat megszólíthatja és így Ők az iskola felügyelete 

hiányában is megkapnak minden olyan segítséget, melyet tudatosan, vagy nem tudatosan 

kémek. 

Június 7. "Miénk itt a tér!"-lfiúsági klubfoglalkozások a pongrác telepen 

A CIKK Egyesület sikeresen pályázott tavasszal a KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 A 

kőbányai "kis-Pongrác" lakótelep szociális célú város rehabilitációja című project mini 

pályázatán ifjúságfejlesztés témakörben. A pályázatból 2013 novemberéig 68 

klubfoglalkozást és két nyári tábort tervez az egyesület a Pongrác telepen megszervezni. Az 

idei nyári tábor toborzása illetve a telepen lakó fiatalok felkeresése június 7-től megindult heti 

rendszerességgel ebben a hónapban. Ezeken az alkalmakon az iroda tevékenységébe illően a 

fiatalok érdeklődhetnek az őket érdeklő kérdésekkel, és ha módjukban áll, az egyesület tagjai 

és az iroda önkéntesei készséggel segítenek nekik. Jelenleg a telepen található közösségi ház 

felújításának elkészültéig a Bárka Gyermekjóléti és Szociális Központhoz tartozó idősek 

klubja ad helyet a foglalkozásokhoz. 

Június 9. III. Felfedezők túra 

A harmadik, szeptemberig az utolsó kirándulásunkat tartottunk június 9-én. A táv 

Dobogó-kőtől Rozália téglagyárig tartott (22,2 km). A prograrnon 9 fiatal vett részt, 

nagyrészük már harmadszor. A Bárka Gyermekjóléti és Szociális Központtal szervezett közös 
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programok az ilyen jó alkalmaknak köszönhetően folyamatosan szaporodnak. Az 

iskolakezdéstől sok plusz programot tervezünk, egyik ilyen összefonódás a . Kis-pongrác 

project is melyen a CIKK: Egyesület sikeresen pályázott és júniustól megkezdte működését a 

Pongrác telepen. 

Továbbá ebben a hóriápbárt á vizsgáidőszák és az érettségik lezárása niellett, egyre több fiátál 

kereste fel az irodát, hogy még sikerüljön egész nyáron át tartó diákmunkákra bekerülni. 

Ebben, sok esetben az iroda kortárs önkéntesei tapasztalataikkal segítették a kérdésekkel 

hozzánk fordulókat. 
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A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. július havi 

beszámolója 

Motivációs tréning 

A nyári időszakra tervezett foglalkozásokat az iroda pszichológusa tartotta, melynek 

témája a fiatalok motivációja. A tréning során a részt vevő fiatalok feltették maguknak a 

kérdést, hogy mi az, ami őket érdekli, és motiválja. Játékos feladatok segítenek abban, hogy a 

válaszokat megkapják. A hetente megrendezésre kerülő két órás foglalkozásokon átlagosan 8-

l O ember vett részt ebben a hónapban. A foglalkozás augusztus hónapban folyatódik. 

Július 6. Pongrác telep klub 

Az CIKK Egyesület rendszeres foglalkozásokat tartott július hónapban a Pongrác 

telepen, melynek során az iroda szolgáltatásait is sikeresen népszerűsítette. Ennek hatására 

sokan keresték fel a Radar-t a telepen lakó fiatalok közül. Leginkább a munkaügyi tanácsadást 

vették igénybe, illetve sok szülő kérte a segítségünket gyermekei továbbtanulásában. 

Július 8-9. Arlói diákvezető képző tábor előadás 

Idén is megrendezésre került Arlón a Kőbányai Ifjúsági és Diáktanács vezetőképző 

tábora. A tábor előadásai között helyet kapott az ifjúsági iroda bemutatója. A Diáktanáccsal 

való együttműködésünk keretében több program tervezet készült el a következő tanévre. 

Július 27-Augusztus l. CIKK tábor 

Az idei tábort a CIKK Egyesület a kőbányai Kis-pongrác pályázat mini projektjeinek 

keretében szervezte, mely során tíz Pongrác telepen lakó fiatalnak biztosított ingyenes 

táborozási lehetőséget. Az iroda önkéntesei segítették tanácsaikkal a fiatalokat a hat napos 

tábor alatt, és elindult egy kortárssegítés a tíz fiatal között. 
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A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. augusztus havi 

beszámolója 

Az iroda augusztusi hónapban kiemelten a szociális tevékenységre fókuszált, mikor is 

a kerületben élő magas szociális kockázatok között felnőtté váló fiatalok keresték fel. Sok 

esetben krízis helyzetben kellett segítséget nyújtanunk (a megfelelő intézménybe irányítás, 

bántalmazás, kábítószer fogyasztás). Az iroda létjogosultságát mutatja, hogy jelenleg a 

fiatalok nagy hányadának a magas küszöbű szolgáltatások miatt (különböző kritériumoknak 

kell megfelelni, hogy az adott intézmény kliensévé válhassanak) nincs esélyűk a segítségre. 

Alacsonyküszöbű szolgáltatásként az iroda senkit sem utasíthat el, így a kereteink között 

mozogva, eszközeinket használva (internet, telefon, adatbázis) és szakemberek segítségével 

Gogász, pszichológus) remélhetőleg hatásosan tudunk közbe lépni egy két krízis helyzetben, 

melyre az augusztusi hónapban volt alkalom. 

A klubfoglalkozások fontosságát hangsúlyozandó, hogy mivel sok intézeti és egyéb 

magas szociális kockázat között élő fiatal keres fel minket, az alapvető viselkedési szabályok 

nem olyan egyértelműek, mint kortársaiknak A közös játékok, beszélgetések rendkívül jó 

terepei annak, hogy tisztába tegyünk egy két alapvető szabályt. Mivel önkénteseink a kortárs 

csoportból kerülnek ki, nem érezhetik a problémával küzdő fiatalok, hogy "kioktatják", 

"lekezelik" őket, ebben segít a kortárs nyelvezet, mely természetes közlési közeget teremt 

számukra. 

Motivációs tréning 

A júliusban kezdődő, nyolc alkalmas foglakozás ebben a hónapban fejeződött be, 

melyen, bár voltak kimaradók és beszállók, átlagban 9 ember vett részt. Szeptembertől a 

kialakult csoporttal már a motivációk egy mélyebb szegmensét próbáljuk a csoportvezetővel 

feltárni. A csoportösszetétele igazán sokszínű, mivel más-más élethelyzetből jövő fiatalok 

vesznek részt benne. Az életkor 16-23 éves korig terjed, melyben van intézetből kikerült, és 

jómódú, értelmiségi szülők gyermekei is. A foglalkozások során ezek a különbségek a 

pszichológusnak köszönhetően nem kerülnek felszínre, és csupán a hasonlóságokat emelik ki. 

Ezeket a jó gyakorlatokat más foglalkozások során is alkalmazzuk. 
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Pongrác telep klub 

Az augusztusi hónapban igen sikeresen egyesítettük a CIKK Egyesület Pongrác telepi 

programjait a kőbányai Radar Ifjúsági Iroda tevékenységeiveL A telepen lakó fiatalok 

rendszeresen felkeresték az irodát és bekapesolódtak közösségi életébe. Az iroda 

törzsközönségét képező önkéntes fiatalok segítettek a Pongrác telepi fiataloknak a 

beilleszkedésnek és hamar otthon érezhették magukat az ifjúsági közösségi térben. Az iroda 

szolgáltatásait egyre többen ismerhették meg a telepen élők közül, mert a népszerűsítésben 

részt vettek a fiatalok is, kik a sokszor bizalmatlan lakók között hiteles hírforrásnak 

számítanak. 
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A Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. suptember havi 

beszámolója 

Az iroda ebben a hónapban az iskolakezdésnél általaban felmerülő kérdésekkel várta a 

fiatalokat. Sokan a d.íákmunkák iránt érdeklődtek, melyeket az iskola mellett is tudnak 

végezni. Több korrepetálás is elindult, fóteg általános iskolások számára, melyet az iroda 

önkéntesei tartanak szabadidejükben. Sajnos sok esetben az iroda sziik terei nem engedik a 

csendes felkészülést, de a hangos társasági élet mellett igyekszünk erre is időt szakítani. 

A folyamatosan fejlesztés alatt áHó gépparkunkat a szeptember 23-án történt betörés 

megkárosította, de igyeksZünk felajánlókat keresni, akik akár csak alkatrészekkel is 

hozzájáruinak az iroda zavartalan működéséhez, és hogy mindenkinek lehetősége le&•yen 

szolgáltatásaínkat igénybe venni. 

Szeptember l2."l4. Eurodesk Országos találkozó 

Idén második alkalommal rendezte meg a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság az 

Eu.rodesk ma.,oyarországi országos találkoz~ját, amelyen irodánk is képviseltette magát A 

helyszín rendhat,ryó módon, nem Budapesten volt, hanem Balatonföldváron. 44 Eurodesk 

partner képviseltette magát a képzéssel összekötött találkozón, az ors7.ág 7 régiójából A 

találkozó egyrészt érintette az elmúlt év és a 2012/2013-as pályázati időszakot Az 

ifjúságszakmai módszertanok mellett az aktuális magyarors7ÁÍgÍ és emópaí it]úságpolitikai 

irányvonalról is szó esett. 

Szeptembe1·1S. Látogatás a kőbáuvai pincerendszerben 

A Kulturális Örökségvédelmi Napok keretében szeptember 15-én 6 fós csoportot 

szerve-z.tünk az erre a napra megnyítort kőbányai pincerendszerbe. A látogatást a Kőbányai 

Vagyonkezelő Zrt. szervezte. A látogatás során bejárhattuk a már megnyitott részeket egészen 

a jelenleg felújításra váró rég1 Dréher villáig, melyet ugyancsak körbejárhattak az érdeklődök. 

Szentember 21. Diákok a Tiszta Kó'bányáért 20l2 tisztasági akció 

Idén is megrendezésre került a Tíszta Kőbányáért tisztasági hét Ennek keretében a 

takarítási akció 2l~én lO órátót, Verbai Lajos a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 

vezetőjének szervezésében zajlott. A célterület az Újhegyi út Mély1:ó utca találkozásánál 

található emlékmű volt amely a kerületünkben müködött téglagyárainkról t~rt egy bemutatót. 

Mivel az évek során elcsúfították E,rraffitikkeL ennek letakarításában segédkezett nyok fiatal 
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önkéntes. Az eltávolításnál a szükséges eszközöket a Kőkert Kft. biztosította., ahogy az egész 

hetes programban is folyamatosan segédkeztek. 

Szeptembe.· 22. Természetiáro kik Kirándulás Pilisszentkresrt-Dobogókő 

Az ősszel és az ísko1akezdésse1 ujra elindult természetjáró körünk rendszeres havi 

túraidőszaka A felfedezők túrasorozat me1lett a CIKK Egyesület Természetjáró Köre 

szervezte kirándtuásokra minden érdeklődöt és fiatalt vagy családot vártunk. Az e havi 

kirándulásunk Pilisszentkeresztrőt indult Dobogóköre egy rövid 8 km-es túrára. A prograrnon 

9 kőbányai fiatal vett részt. 

Szegtember 23. Felfedezők 4. 

A BÁRKA Kőbányai Gyermekjóléti és Szociális Központtal közösen szervezett 

Felfedezők túrát 4. alkalommal rendeztük meg, mely során a Budapest és környékén található 

kék-túra útvonalat járjuk be. Ezen a túra szakaszon a korábban elmaradt Dobogókő-Rozália 

téglagyár szakaszt pótoltuk be, mely 22 km-es volt. Reggel 7 órakor indultunk a Batthyány 

téri HÉV megálló ból. A programon l ű-en ...-ettek részt, a BARKA és a Radar által toborzott 

fiatalok közül. Októberben a program folytatódik. 
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A szeptemberben történt betörés után ebben a hónapban sikerült több kisebb 

számítógépes eszközt pótolni, hála a felajánlásoknak, így sikerült a zavartalan működést 

biztosítanunk Októberben többek között a munkakereső fiatalok kerestek fel minket, egyre 

többen tanulmányi jogviszony nélkül, így a bevált diákmunka-közvetítő irodák által ajánlott 

alkalmi munkalehetőségek már nem voltak megfelelőek. Azonban több, napi szinten frissülő 

állásokat kínáló adatbázisból válogathatunk együttműködéseinknek köszönhetően, így a 

legtöbb esetben megfelelő lehetőségeket tudtunk kínálni a tőlünk segítséget kérőknek 

Tanulmányi kérdésekkel fóként az általános iskolások kerestek fel minket, többnyire a 

központi felvételiről érdeklődve, és több korrepetálás is elindult önkénteseink segítségéveL 

Október 16., 17. Eurodesk tájékoztató 

Ebben a hónapban is tartottunk Eurodesk - Fiatalok Lendületben Program (FLP) 

felkereső munkát, többek között a szomszédságunkban található Zrínyi Miklós Gimnázium 

két osztályában (9.-es és 11.-es). A tájékoztatónak köszönhetőerr 5 to jelentkezett a folyamat 

következő szakaszára, ahol is a konkrét felkészítő munka zajlik, melynek sokán az FLP 

pályázatokkal ismerkedhetnek meg részletesebben, illetve lehetőségük van saját pályázatot 

elkészíteni valamelyik program pont alapján. 

Október 31. Tökfaragó délután 

Idén is megtartottuk a fiatalok körében oly népszerű Halloween ünnepére hivatkozó 

kézműves délutánunkat. Összesen 15-en vettek részt a tökfaragáson, sikeres pályázatunknak 

köszönhetőerr nagy számban a Pongrác telepen lakó fiatalok részvéte lével. Igyekszünk 

. minden fontosabb nemzeti ünnepünkre felhívni a figyeimét a fiataloknak, így ezen a könnyed 

hangvételű délutánon előadást tartott egyik felsőoktatásban tanuló önkéntesünk a Halottak 

napja, Mindenszentek hazai vonatkozásáról, hagyományainkróL 
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