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Pestszentlőrinc, 2019

TISZTELT KERÜLETIEK!
Az Önkormányzat támogatásával 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós hozzájárulásból komplex szociális rehabilitációs program indult
a Fáy utca és környéke akcióterületén, Rendessy- és Liptáktelepen.
A projekt rendeltetése olyan fizikai és szociális környezet megteremtése az akcióterületen, ahol közösségi terek, minőségi lakásállomány, valamint komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a
helyben élők előrehaladását és életminőségük javulását. Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja tehát összességében a társadalmi-fizikai leszakadás
megállítása, a kedvezőtlen társadalmi folyamatok visszafordítása.
Az említett beruházások hat konzorciumi és még több együttműködő partnerszervezet szociális tevékenységeivel egészül ki. Lesznek gyermekprogramok, prevenciós, mentálhigiénés események, szociális segítő alkalmak, közösségi rendezvények és sportprogramok.
A kerületi önkormányzattal azon dolgozunk, hogy a következő években a Fáy
utca és környéke megújuljon, kerületünk szerves részeként, együtt a kerületi
polgárokkal!
Budapest, 2019. június

Ughy Attila				
Kádár Tibor
polgármester 			
önkormányzati képviselő
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I. GYERMEKPROGRAMOK
A Nyúlcipő Alapítvány fejlesztő programjai
Információ: Belina Katalin 06-20-223-39-94
1. Mozgásfejlesztés
• helyszín: Nyúlcipő Alapítvány foglalkoztató,
1184 Budapest, Lakatos u. 15.
• ideje: hétfő-péntek előre egyeztetett időpontban
• helyszín: Szivárvány Óvoda 1184. Dolgozó u. 16.
• gyakoriság: hetente 1 alkalom
2. Logopédiai fejlesztés
• helyszín: Eötvös Loránd Általános Iskola,
1184 Budapest, Lakatos u. 30.
• gyakoriság: hetente 1 alkalom
3. Mentálhigiénés, pszichológiai foglalkozás
• helyszín: Nyúlcipő Alapítvány foglalkoztató,
1184 Budapest, Lakatos u. 15.
• ideje: hétfő-péntek előre egyeztetett időpontban

Az ATMA-SARANAM Szolgáltató Bt. programjai
Információ: Drahos Mariann 06-20-320-28-93

A program célja: az akcióterületen élő kisiskolás korú
gyermekek mentálhigiénés támogatása, szorongásaik oldása játékos önismereti módszerekkel.
1. Gyermekpszichodráma foglalkozások
• szimbolikus formában a mese és a dráma elemeinek segítségével jeleníthetik meg és dolgozhatják fel
a gyerekek a számukra nehéz helyzeteket, konfliktusokat.
• 6-12 éves korosztály számára
• helyszín: Szivárvány Óvoda, Zenevár Óvoda, Eötvös
általános iskola
• ideje: 10-10 alkalom évente
2. Gyermekdráma tábor
• alapvetően terápiás jellegű, délelőttönként egy órában zajló pszichodráma foglalkozással, délután pedig
egy meseutat is bejárnak, állomásokkal
• 6-12 éves korosztály számára
• helyszín: XVIII. kerületben kiválasztott helyszín
• ideje: 1 alkalom évente 1 hét időtartam 9-16 óráig
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1908 SZAC Budapest sportegyesület programjai
Információ: Gombos László 06-30-448-90-29
Helyszín: Szivárvány Óvoda, Dolgozó u. 16., Zenevár Óvoda, Reviczky u. 52.
Óvodai egészségnevelési és mozgáskoordinációs mentorálás
• időpont: 2 hetente

Szeretve Tanulni Közhasznú Oktatási Egyesület programjai
Információ: Lőke Józsefné 06-30-463-68-59
Óvodai nemzetiségi programok
• időpont: 1 alkalom évente

ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület programjai
Információ: Mozga Márta Anna 06-20-215-86-20
Helyszín: Szivárvány Óvoda, Dolgozó u. 16.,
Óvodai nemzetiségi programok
• időpont: 1 alkalom évente

Szintemelő Alapítvány
programjai, információ:
Wágner Tamás 06-30-572-41-89

Cél: gyermekek sikeresebb iskolai felzárkózását elősegítő, kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok.
1. felvételi előkészítők (anyanyelv, matematika)
2. idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése (angol)
3. művészetpedagógiai foglalkozások
(kézműves, gitár oktatás)
4. kreatív képesség-fejlesztés történelemből
5. „Gyere velem Budapestre” (kiállításés múzeum látogatások) - havonta
6. infokommunikációs eszközök használata
• időpont: heti 2-2 órában
• helyszín: Eötvös Loránd Ált. Iskola
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Lila Cápa Kreatív Bt. programjai

Információ: Balog Katalin 06-20-943-62-49
Helyszínek: lásd alább

1. Tehetséggondozó kézműves programok
• helyszínek: Szivárvány Óvoda, Zenevár Óvoda, Eötvös
Loránd Ált. Isk., XVIII. ker. helyszínek
• időpont: 4 alkalom évente
2. Pályaválasztást segítő buszos gyárlátogatások
• Eötvös Loránd Ált. Isk. 6-7.o. részére
• időpont: 2 alkalom évente
• helyszín: előre egyeztetve
3. Közösségformáló kirándulások általános iskolás gyermekek részére
• időpont: 4 alkalom évente
• helyszín: belföldi célpontok

II. PREVENCIÓS-MENTÁLHIGIÉNÉSLELKI PROGRAMOK
Hamar János addiktológus szakember programjai
Információ: 06-70-392-40-14

1. Szenvedélybetegségek (drog, alkohol, online, játék) prevenciója,
érintettek segítése, hozzátartozók tájékoztatása, utógondozás
2. Tájékoztató előadások a lakosságnak
• helyszín: 1181 Bp., Üllői u. 317. „TUD” Központ
• időpont: 2x10 alkalommal évente
3. „Pinceklub” - személyes beszélgetés addiktológus szakemberrel
• helyszín: 1181 Bp., Üllői u. 317. „TUD” Központ
• időpont: minden második pénteken 14-16 óráig
skype elérhetőség: live: hmrjns1 – lehet anonim módon beszélgetni
addiktológus szakemberrel
4. Rendezvények: meghívott előadók, sportolók
• helyszín: XVIII. ker. aktuálisan kiválasztott helyszíne
• időpont: 2 alkalom évente, tavasszal - ősszel
5. Segítő szakemberek számára tájékoztató, interaktív előadások
• helyszín: XVIII. ker. aktuálisan kiválasztott helyszíne
• időpont: 3 alkalommal évente
6. Online, játékszenvedély prevenciós, interaktív előadások általános iskolások részére
• időpont: 1-1 alkalom évente évfolyamonként, helyszín: Eötvös iskola

II. SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS KÉPZÉSI PROGRAMOK
Budapest, XVIII. ker. Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány tevékenysége

Szociális munkások foglalkoztatása az akcióterületen végzett Egyéni Fejlesztési Terv elkészítéséhez, a lakossággal történő kapcsolattartáshoz, kíséréshez, információ: Diráné Huszár Gertrúd – 06-70-410-58-16

Budapest, XVIII. ker. Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ tevékenységei
Információ: Madarassy Judit intézményvezető 06-20-402-0042
Helyszín: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 11. és 17.
1. Innovatív életvezetési és életviteli programok
3. Jogi és alapvető ügyintézési ismeretek előadásso• élménypedagógia módszerével, fő hangsúly a meg- rozat és tanácsadás
szokott környezetből való kiszakadáson van
• egyéni tanácsadás: hetente 2 nap 1-1 órában
• „Belevaló Apák” és Menő Mamák” programsoro- • csoport: kéthetente 5 alk., összesen 10 csoportban
zat – közösségi apa-gyermek és anya-gyermek progra 4. Pénzügyi ismeretek (pénzügyi tudatosság, adósmok a szabadban
ságkezelés, gazdálkodás)
• időpont: 21 alkalomx4 óra, havi 1 alkalom 2 éven át • évente 8 hónapon keresztül 2x4 óra tréning
• helyszín: egyéb magyarországi helyszínek
5. Munkavállalásra történő felkészítés (tárgyalás• WigWam kalandterápiás táborok – vadon- és ka- technikák, család és munka összehangolása)
landterápiás programok 16-30 éves korosztály szá- • évente 8 hónapon keresztül 2x4 óra tréning
mára
6. Tudatos családtervezés és gyermekvállalás
• időpont: minden nyáron 15 nap évente
(egészségtudatos gyermeknevelés, szülői attitűdök,
• helyszín: aktuálisan meghatározott magyarországi nevelési módszerek)
helyszínek
• 15 csoport, 5 alkalommal 2 órában, ütemezés sze2. Munka- illetve pályaválasztást segítő pályaorien- rint
táció
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Budapest, XVIII. ker. Életfa Szociális Szolgálat programjai

Informácó: Dr. Barnáné Matazsdi Edit – 06-20-262-19-26, helyszín: 1184 Bp., Lakatos u. 9.
1. Klubfoglalkozások szervezése az időskorúaknak

• napi rendszerességgel vehetnek részt az érdeklődő idős személyek klubfoglalkozáson délelőtt vagy
délután 2 óra időtartamban
• ideje: igény szerint, helyszín: 1184 Budapest, Lakatos u. 9.

2. Szabadidős programok szervezése az időskorúaknak

• Kirándulások, ideje: 7 alkalommal, helyszín: Magyarország területe

3. Nyugdíjasan is aktívan - tájékoztató, interaktív előadások, szűrések időskorúaknak

• talpdiagnosztika, láb és kézápolás, fodrász, kozmetikai tanácsadás, egészséges táplálkozási tanácsadás, egészségnap, járványügyi ismeretek

Egészségügyi Szolgáltatások

Informácó: Mihály Mária 06-70-514-94-44
A lakosság egészségi állapotának romlása, egyes betegségek
gyakori megjelenése lévén egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a prevencióra. A tevékenység célja az akcióterületen élő
lakosság életminőségének javítása, valamint az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, a lakosság egészségi állapotának javítása a legkorszerűbb eszközökkel. Szűrőprogramunk
várhatóan elősegíti az egészségtudatos magatartás kialakítását és az egyéni felelősségvállalást:
• Szív és érrendszeri szűrés
• Tüdőgyógyászat
• Teljes testanalízis
• Testműködés vizsgálat (látás, hallás csontsűrűség, urológia rákszűrés,
nőgyógyászati rákszűrés, szájüregi állapotfelmérés, visszérbetegség, széklet-vér)
• Életmód tanácsadás, gyakorlati bemutatók (elsősegély nyújtás, gyógytorna, dietetikai tanácsadás, emlő önvizsgálat, here önvizsgálat, Hepatitis B,C
vizsgálat)
ideje: 3 év alatt 10 alkalommal

BRFK XVIII. ker. Rendőrkapitányság – Bűnmegelőzési tevékenységek
Információ: Keviczky Csilla rendőr hadnagy, bűnmegelőzési tanácsadó 06-20-242-44-38
Helyszín: Bp. XVIII. ker. Rózsa Művelődési Ház, Bp. XVIII. Szabó Ervin Könyvtár

1. Bűnmegelőzést elősegítő programok – „Bűnmegelőzési nap nyugdíjasoknak”
• ideje: 1 alkalom évente
• helyszín: Bp. XVIII. ker. Rózsa Művelődési Ház
2. „Biztonságos Internethasználat Nap” – minden korosztálynak
• ideje: 1 alkalom évente
• helyszín: Bp. XVIII. Szabó Ervin Könyvtár

Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Információ: Székely László 06-30-555-18-66

• a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése - Polgárőrség által nyújtott segítő tevékenységek: Lakossági fórumok megszervezése, megtartása a biztonságosabb, élhetőbb lakókörnyezet kialakításához; Idősek és fiatalkorúak/gyermekek felkészítése az áldozattá válás megelőzése
érdekében; Célterületet érintő rendezvényeken a polgárőrség bemutatása, tevékenységek szemléltetése; Iskolai közbiztonsági foglalkozás gyerekeknek.
•Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) az akcióterületen tűzvédelemmel, tűzesetekkel kapcsolatos
veszélyek ismertetését, megelőzését szolgáló tevékenységeket végez
•Állatvédelmi Egyesület a felelős állattartás biztosításának fő szempontjaira hívja fel az akcióterületi
lakosság figyelmét tájékoztató-szemléletformáló előadások/akciók formájában
ideje: 2 rendezvény évente, 2 interaktív, tájékoztató előadás, 2 lakossági fórum
helye: Bp. XVIII. ker. kijelölt területei
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Vecsési Ipartestület tevékenységei – OKJ-s tanfolyamok
Információ: Skribek Éva – 06-70-311-94-80

Ingyenes szakképzési lehetőségek az akcióterületen élő lakosság
számára. A szakképzések 3. ütemben valósulnak meg szakmánként minimum 10-10 fővel, évente 30 fővel.
OKJ-s tanfolyamok különböző szakmákban
• az igényeknek megfelelően:
• pl. targoncavezetői, emelőgép-kezelő, földmunkagép kezelő, vegyi
áru kereskedő, dajka, konyhai kisegítő, számítógép kezelő…
• időpont: 3 szakma évente
• helyszín: elméleti oktatás – 1181 Bp., Üllői u. 317. „TUD” Központ

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tevékenységei – tanfolyamok

Helyszín: 1181 Bp., Üllői u. 317. „TUD” Központ, információ: Angyal Klára – 06-20-370-71-02
Ingyenes, a munka világába történő visszatérést, elhelyezkedést
segítő kompetenciafejlesztő foglalkozások.
1. angol nyelvtanfolyamok – kezdő szint – haladó szint
2. számítástechnikai ismeretek – Word, Excel, PowerPoint
3. a munka világába történő elhelyezkedést segítő ismeretek
• ideje: 30 órás, heti 2 nap, 2x45 perc

MH Líceum Alapítvány – befejezett általános iskolai végzettség megszerzése
Helyszín: 1091 Budapest, Hurok u. 11., Információ: Braun József – 06-20-956-56-28
1. Általános iskolai végzettség megszerzése
• ideje: aktuális tanév minden évben
2. Különös tehetségű, iskoláskorú gyermekek tehetséggondozása
• az ún. atipikus tehetségű diákok tehetségkibontakoztatása, mely
során személyiségük harmonizálódik, öntudatosabbak lesznek
• ideje: a tanév ritmusához igazodva

Millennium Intézet Alapítvány tevékenységei
Információ: Némethy Szabolcs – 06-30-693-32-88

Az akcióterületen fellelhető konfliktusok, problémák enyhítése, az interkulturális különbségek csökkentése, valamint a felújítás során érintettek segítése, kísérése.
• mentorálás: a problémák egyének igényeihez igazított kezelése, tanácsadás,
• mediátor és facilitátor biztosítása,
• megfizethetőségi és mobilitási terv készítése,
• konfliktuskezelés
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V. SZABADIDŐS
TEVÉKENYSÉGEK

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Városrehabilitáció18. Zrt – Erdőgondnokság
Információ: Bökfi János 06-30-557-48-10
Környezeti szemléletformáló, kreatív családi programok
szervezése, amelyen minden korosztály részt vehet

1. Erdőtúrák, kézműves foglalkozások, hagyományőrzés – tavasszal–ősszel évente, kerületi zöldterületek
2. Szemléletformáló ÖKO nap szervezése általános iskolás gyermekeknek, 1 alk. évente, Eötvös iskola

Agora Lokálpatrióta Egyesület tevékenységei

Információ: Hensch Norbert – 06-20-557-41-24
Közösségi kert kialakítása a Fáy u. 2. sz. belső udvarán
Közösségi programok (ismerkedés, kertsorsolás, szaktanácsadás)

Kristály Anikó – tájépítész mérnök tevékenységei

Információ: 06-70-209-59-31. Szomszédsági közösségi kertek kialakítása az akcióterületen, melynek célja
a helyi lakosság szükségleteire épülő szociális-közösségi tevékenységek végrehajtása, beilleszkedést segítő
programok, a társadalmi integrációt segítő programok lebonyolítása

