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A telepUles neve: Budapest Fov6ros XIll KerUleti Onkorm6nyzat
Roviden a telepUl6s16l (max. 100s26)

A lakon6pess6g sz6ma:118.540 f6. A keruleti rend6rkapitdny 6vente beszdmol a keruleti 0nkorm6nyzatnak a
Kerulet k0zbiztons6g6nak helyzet6r6l, a kOzbiztons6g erdekeben tett int6zkedesekr6l 6s az azzal kapcsolatos
feladatokr6l. A regisztr6lt brincselekm6nyek sz6ma 23,5 o/o-kal, a kozteruleten elkovetett bUncselekm6nyek
szAma 29,5 %-kal csokkent. A rendors6g kozterUleti jelenlete, a korzeti megbizott rendszer hozzAjArult az
eredm6nyessegi mutat6k folyamatos emelkedesehez. A KerUlet rendelkezik Kozbiztons5gi 6s brinmegel6z6si
koncepcioval (2015-2019.). Az onkorm6nyzat brinmegeloz6si szerepe tovdbb novekedett ez6rt kiemelt figyelmet

fordit az 6llampolg6rok szubjektiv biztons6g erzet6re is. Ebben a munkdban sz6mlt a civil szervezetekre,
meghatdroz6an az Angyalfold Polg6r6r Szervezetre. A kdzbiztons6g megtartdsdban, javit6sdban r6sztvevo
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6s civilek
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nemcsak anvaqi ielleqU, hanem erkOlcsi is.
iir;rs alabhi lerirkiterc* vr,.:r raltkc::ik (k6rjUk x-szel jelolni a k0vetkez6 felsorol6sb6l).
a telepUlesen 6lo rom6k es nem rom6k peldaertekU k0z0s(s6gi) programjai,
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2. Helyi polgdr6rseg 6s az onkormdnyzat egyUttmUkOdese
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Polgdr6r nap a fiatalokert
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polgdr6r6k 6s ifj0 polgar6rdk a szUnid6ben

<iviri oss;,-'"ufrrgl;,ilot a 1o gyakorN;;ltro

(max. 200 szo terjedelemben - kerjUk vegye figyelembe, hogy amennyiben palyazata a dontobe kerUl, ezt a rovid
leir6st szeretn6nk haszn6lni saitoc6lokra is)

Xlll. kerUletben mrljkod6 AngyalfOld Polg5r6r Szervezet 26 6ves mflttal rendelkezo civil szervezet, mely mindig
szem el6tt tartotta az 6llampolg6rok biztons6gerzet6nek novel6s6t, a br.lnmegeloz6sben val6 aktiv r6szv6telt.
Onkorm6nyzat 6s a Polg6ror Szervezet kozds celja a polg6rdrok sz6m6nak folyamatos bovltese, kiemelten az
ifjti polgdr6rOk sz6mdnak megemel6se. A jo gyakorlat ennek egyik m6dszeret tartalmazza. A Prevenci6s
Kozpont 2018-as ny6ri napkOzis tdbor6ban r6szvev6 fiatalok r6sz6re,,Polg6r6r nap a fiatalok6rt" cimmel minden
h6ten programot szerveztUnk. 5 ifjri polg5r6r vett r6szt diSkmunkSskent. Ezeken a napokon m5s-m6s
programmal k6szUltek azifju polgarorok a feln6tt polg6ror6k bevon6s6val, A program kOzeppontjdban az ifjak a
saj6t keszsegeiket, kepessegeiket mutattdk be, tanitott6k meg a t6borba jdro gyerekeknek. Az 0j m6dszer c6lja,
hogy az erdekl6des felkeltese a polgdrori munka 6s a kOzosseghez val6 tartozds irdnt.
42017-es evben az ifj0 polgdr6rok l6tsz6ma el6rte a 10 f6t, ebb6l nagykor0v6 v6lt 1f6.2018-ban 11 fo.
Az ifjl polgSr6r0k szakmai ir6nyit6s6t az a polgar6r v6gzi, aki egyben a Prevencios Kozpontban ifjris6gvedelmi
A

szoci6lis munk6sa.

6

i::ellt;lg:zrrnltark -e [![ J 1:;:\ly;i;l,,lti fnrras+[<.;t ;r r;ry;,rlrcirl*|rregir;;li,re ii:lll* bair.r')

lgen

tr

Nem

EI

"i.
fi

An e,:rmyiben igert, a he,rnyrijtr:tt 1:rcjcl<!ava*l;,rt azcrnnsik-r sz*arla
A prcijel<t vegrehajtdserv;rN ntrrrt[Li:.ri.t szeirely aildalar:

Nev, 6s az

onkorm6nyzatban

Kar6csonyi Magdolna, aljegyz6

betoltott pozlcio:
139 Bp. Beke ter

Cim:

1

Telefon:

0614524100

E-mail:

karacsonyimagdolna@bpl

1.

3. hu

Alulirott tanfsitom, hogy a palyazatban foglalt adatok megfelelnek a valos6gnak.
Polgdrmester neve: Dr. Toth Jozsef
.p.H.

Atdiras: , '-r -+-4---"--

INFORMACIOK A JO GYAKORLATROL

9.

A telepUles legf6bb probl6m6i

lrjale az dnkormdnyzat fo problem5it, hivatkozzon hivatalos dokumentumokra, amennyiben az szUks6ges

(max. 100

szo).

A

KerUlet rendelkezik Kozbiztons6gi 6s bUnmegel6zesi koncepci6val (2015-2019.). Valljuk, hogy a
bUnmegel6z6s nem ,,egyszerepl6s" feladat, hanem a helyi tArsadalom valamennyi r6teg6nek,
szervezet6nek egyUttmtlkodeset igenyl6 tevekenyseg. Onkormdnyzati szerep vdllal6s eleme a koordin6ci6
6s az egytjttmUkodds. Valljuk, hogy a kdzbiztons6g, a lakossdg biztonsdg6rzetenek megteremt6se 6s
fenntartSsa 6rdek6ben tudatositani kell az dllampolgdrok kdr6ben, hogy a jogellenes magatart5sok
helyben termel6dnek, ez6rl az ellenrik valo eredm6nyes v6dekez6shez elengedhetetlen a helyi er6k
osszefog6sa. A koncepcio koz6ptdv0 celja a k0zoss6gi bUnmegel6z6s rendszer6nek ki6pitese, a
brinmegel6z6s tdrsadalmasit6sa. Konkret c6l a t6rsadalmi reszv6tel erosit6se, az Angyalfold Polgdr6r
Szervezet l6tszdm6nak ndvel6se, az 6nk6ntes munka irdntifigyelem felkelt6se.
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A problema leir6sa, amelyre a gyakorlat megoldast nyujt
irjaleaz okokat, osszefUgg6seket, amelyre a gyakorlattal vdlaszt kiv6ntak adni, megnevezve a csoportokat, a m6dszereket,
id6zit6st is (max. 200 sz6).

A kitUz6tt c6l megval6sitdsa erdekeben az Anqyalfold Polg6r6r Szervezet anyagi 6s erkOlcsi tdmogat6sdn
tril olyan m6dszereket keresUnk, amely alkalmas arra, hogy felkeltse az 6llampolg5rok figyelm6t a polgSr6ri
tev6kenys6g ir5nt, alkalmas arra, amely oszt6nzi az dllampolgdrokat a szervezetbe torteno bel6p6sre, az
6nk6ntes munka v6llal6s6ra.
Allampolqdrok, ezen belUl a fiatalok szlmAra olyan kOzOss6get kiv5nunk teremteni, amellyel mds emberek,
saj6t koroszt6lya fele megmutathatja magdt, ezzel 6nbecsUl6se, Onbizalma er6sodik. A szabadidej6t
hasznosan eltoltheti, s6t sikereket 6r el.
Azzal, hogy a polgdrorseg szlma n6, a ldthat6sdg, a t6bb helyszinen 6s id6ben tort6n6 megjelen6ssel a
helvi t6rsadalom biztons6g6rzete emelkedik.

A Prevenci6s Kdzpont 6vente szervezi nydri t6bordt, 54 napon keresztul kiskamaszokszlmAra (8-14 6ves
kor0aknak). A r6sztvevok szSma Atlag 23 fd. Osszess6gben 88 gyermek vett r6szt. A szabadid6s
programokat Ugy 6llltottuk 6ssze, hogy az ifjri polg6r6r0k tartottak foglalkozdsokat. Olyan fiatalokat
vSlasztottunk ki, akiknek valamilyen terUleten tdbbet tudtak, olyan k6szs6ggel rendelkeznek, amely elt5r az
6tlagt6l. A kamaszoknak szUks6gUk van jo p6lddkra, szuksegUk van olyan szem6lyis6gekre, akikre
feln6zhetnek 6s erdsebb hat5s, ha az a szemely saj5t korosztdly6b6l kerUl ki.

11.

A jo gyakorlat bevezet6senek c6ljai

Mit kivdntak el6rni a gyakorlat bevezetesevel? Ki a gyakorlat c6lcsoportja? (max. 100 sz6).

programmal c6lunk volt, hogy a fiatalok megtapasztalj6k milyen a polg6rdrs6g, mik6nt tolthetik
hasznosan a szabadidejUket, mivel tehetnek saj6t kornyezetUkert, lak6tSrsaikert. Tovdbbi c6lunk volt, hogy
a t5bor fiataljai 6rdekl6d6set felkeltsUk, pozitiv peld6kat 6llltsunk elejUk. A csapatmunk6val a k0zdss6ghez
valo tartozAs erzeset akartuk kivSltani. Ezen keresztul osztOnozni szeretn6nk oket a polg6rori tev6kenys6g

A

vAllal6sra.

A tdborban bemutatkoz6 ifj0 polg6r6r0k koroszt6lyi saj5toss6guknak kdszonhetoen (ifj0 polgdr6r 14-18 6v
k6z6tti fiatal lehet) kOzelebb 6llnak a t6boz6khoz, mint kortdrs segit6k, ez6rt k6nnyebben tudtak hatni r6juk.

12.

A jo gyakorlat kezdemdnyez6se es elokeszitese

Ki kezdem6nyezte problema megold6s5t (0nkorm6nyzat, 6llampolg6rok, t6mogato, civil szervezet, magdnc6g stb.)? Ki
tervezte meg a jo gyakorlatot, 6s milyen l6pesekkel (strategiaalkotds, akcioterv, projekt javaslat) tervezt6k annak
vegrehajt6s6t? A j6 gyakorlat az Onkorm6nyzat 6ltaldnos strat6gi6j6nak r6sze, vagy speciSlis strategidt alkottak erre a
c6lra? Mi6rt e kezdem6nyez6s mellett dont6ttek? (max. 300 sz6)

A Keruleti 0nkorm6nvzat alapvet6 kUldetese az 6llampolg6rok 6letmin6seg6nek folyamatos javit6sa. Ezt
szolg6l6 int6zkedesek saj6toss6ga, hogy rendszerben kezeljUk a feladatokat a k0zbiztons6gt6l kezdve, a
gyermekj6leti, a lakhatdsi, a kdzmUvel6d6sig. Ennek el6nye, hogy a KerUletrinkben dolgoz6 szakemberek
hatekony egyUttmUk6d6se egy kOzos c6l erdek6ben.

A j6 gyakorlat el6k6szit6seben tov6bbd segits6get adott, hogy a Xlll. KerUleti Onkorm6nyzal, az
Angyalfdld Polg6r6r Szervezet 6s a Prevenci6s Kozpont 6vek 6ta szoros egyUttmUkod6sben dolgozik.
TObb szociSlis munk6s a Szervezet tagja.

A Prevenci6s K6zpontban imm6r hatodik 6ve kerUlt megrendez6sre az eg6sz ny6ron 6t tart6 napk6zis
t6boroztat6s. A tdbor c6lja, hogy a kerUletben 616 h6tr6nyos helyzetU gyerekek szUnidoi programj6t
biztositsuk ingyenes t6boroz6si lehet6seggel. Minden 6vben v6ltozatos programokkal v6rjuk a
t6boroz6kat.

Szakmai es polg6r6ri munka tapasztalatok alapj6n szuletett meg az 6tlet a ,,Polg6r6r nap a fiatalok6rt"
cimri projekt. Ez illeszkedik a Kdzbiztonsdgi 6s bUnmegelozesi koncepcioban elfogadott c6lj6hoz es
int6zkedeseihez.

Prevenci6s Kozpont a ny6ri tdbor elkeszites6nel k6szitette elo a projektet. Az ifjri polgdr6rok kozUl
azokat v6lasztottuk ki, akiknek valamilyen k6pessegUk van: pl. jelnyelvi tolm6cs, angol nyelven j6l besz6lo,
vlv6, harcmUv6sz.

A

A form6lis foglalkoz6sok mellett, k0z0s szabadidos programok szervez6se mellett is dOntottUnk az egymQs
megismer6se, a kOtetlen besz6lgetesek 6rdek6ben. A projekt a kortdrs segit6 szerep el6ny6re eplt. A
segit6 besz6lget6sekre, ak6r a tanulm5nyokr6l, ak6r valamilyen szem6lyesebb t6mdkrol, az 6let m6s
terUleteit erint6 kerdesekrol. Jotekony hatdsa abban rejlik, hogy kamaszok, igy sokszor hasonlo
probl6m6kkal, dilemmSkkal n6znek szembe. MogottUk term6szetesen ott 5lnak szakembereink tud6sukkal
6s elkOtelezettsegeikkel.

13.

A jo gyakorlat megvalositdsa

irja le rdviden a gyakorlatot. Milyen tev6kenysegeket folytattak annak v6grehajtdsa sorin (Ki hajtotta v6gre a
gyakorlatot? Ki szervezte, menedzselte azt? Mennyi ideig tartott a tev6kenys6g? Hol val6sult meg a tevekenys6g?)
Van-e partnere az Onkormdnyzatnak a j6 gyakorlat v6grehajt6sSban? Amennyiben igennel v6laszol, r5szletezze a
partnerek hozzAjArulAsdnak jelleget, merteket! (max. 400 sz6)
A Prevenci6s Kdzpont ny6ri napkozitAbora 54 napon keresztUl, heti beoszt6sban szervez6d0tt. Hetente a
,,Polgdror nap a fiatalokert" program keret6ben a kerUletben aktivan tev6kenykedo ifj( polgdr6rok 6s
n6hdny feln6tt polg6r6r vett reszt. Ezt a munk6t segitette a kerUleti rend6rkapitanysdg16l k6t rend6r.
A program az el6zetes konzult6ci6kat 6s szervez6st kovetoen2018. jUnius 18-5n kezdoddtt es augusztus
31-ig fog tartani. A programnak ket r6sze volt, egyr6szt a nydri napk6zis t6borban megval6sulo polgdror
napok, m6sr6szt az ifjtl polg6r6r0k munkdjdnak elismer6sek6nt csapatepit6 kir6ndulSsok. A csapatepit6
kirdndul6sokat a ny6r sordn h6rom alkalommal szerveztUnk, volt szentendrei paintballozds, strandol6s a
Velenceit6ndl, illetve elldtogattunk a p6rkdnyiVadas fUrdobe. A programok arra is szolgdltak, hogy a ny6ri
szUneti elfoglalts6gokat figyelembe v6ve a lehet6 legtObb ifjri polgdr6rt elvigyUk, megkOszonve ezzel az
egesz eves munk6jukat.

A foglalkozAsokon m6s-m6s tem6t dolgoztunk fel a t6boroz6kkal. Azokon a napokon, amikor a kerUleti
rendorkapitdnys6g is jelen volt a polgdr6ri tevekenyseg mellett a biztons69os kdzleked6s- (kresz p6lya
haszn6lattal), az Aldozattd 6s bUnelk6vet6ve v6l6s-, a biztons6gos sz6rakoz6s 6s internethaszn6lat volt a
tema. A k0z6s munka sor6n a partnerek kiegeszitettek, segitett6k egym6s munkdj6t, az ifjl polg6r6r6k
saj'6t elettapasztalataikkal szinesitett6k a programot. Azon alkalmakon, amikor csak a polg6r6rseg
k6pviseltette mag5t, az itj(t polg6r6r0knek lehetoseguk nyilt megmutatni, hogy milyen k6szsegekkel,
kepessegekkel rendelkeznek, milyen plusszal tudj6k a mindennapjaikat szlnesiteni. Ezeken a napokon volt
onvedelmi foglalkoz6s, viv6s bemutat6 (kiz5rolag lufival), megismerkedhettUnk a jelnyelvvel es j6n6h6ny
kUzdo sporttal, illetve az angol nyelv alapvet6 6s elengedhetetlen mondataival (k6szon6s, bemutatkoz6s,
stb.).

Tapasztaltuk, hogy

a ny6ri tdborba jdr6

gyerekek gyakran a foglalkoz6sok ut6n, vagy m6s napokon is

megkerest6k az ifjl polgdr6r6ket, akik k6szs6gesen segitettek v5laszt taldlni a felmerUlo k6rd6sekre. Az
ifj0 polg6r6r program keret6ben megval6su16 szabadid6s, csapatepit6 kir6ndul6sokkal c6lunk volt, hogy a
m6r Osszeszokott csapat m6g jobban tudjon egyUtt dolgozni, az esetlegesen kialakult neh6zs6gek, apr6
konfliktusok megoldSsra kerUljenek.

A program megval6sit6s6ban segitseg volt az Onkormdnyzat t6mogat6sa, illetve a lehet6seg, hogy a
Prevenci6s Ko2pont tudott didkmunk6sokat fogadni a t6borba. A program keret6ben kihasznAltuk a di6k
munka el6nyeit, igy didkmunkdsk6nt tudtuk foglalkoztatni 5 f6 ifjrl polgdr6rt is.
A ny6ri t6bor szakmai k0ltseg6t az Onkorm6nyzat biztositotta. (1.800 eFt.)

14

Ki rnenedzselte a gyakorlat kialakit6s6t (6nkorm6nyzat vagy a partner)? Mikor kezdtek 6s mennyi ideig tartott a
bevezet6s? FelmerUlt-e valamilyen probl6ma a bevezet6s sor6n, ha igen, melyek voltak azok, 6s hogyan oldottdk
meg azokat? (max. 300 sz6)
A ,,Polg6r6r nap a fiatalok6rt" programsorozatot a Prevenci6s Kdzpont menedzselte, hiszen a napkdzis

t6bor abban az intlzm5nyben val6sult meg, de

a

szewez6sben, lebonyolit6sban kdzremUkdd}tt az

Angyalf0ld Polg6r6r Szervezet es a Xlll. KerUleti Rend6rkapit6nysdg is.

A

program szervez6s6t

kapcsolatfelvetelb6l

a

nyAri szUnet kezdete el6tt kb. egy h6nappal kezdtUk ffieg, mely a
kita16l6s6b6l, megszervezeseb6l allt. A program a 'nydri szUnet

6s a program

kezdet6vel indult es a szunet veg6ig tart.
A proqram sordn neh6zs6q, probl6ma nem ad6dott.

15.

Milyen modszereket alkalmaztak a helyi lakosok bevondsdra a gyakorlat el6k6szit6se es megval6sit6sa sor6n

(tal6lkoz6k, nyilv6nos vit6k, tomegkommunikdci6, kiadvAny, Onkorm6nyzati honlap, emailek stb.)? (max. 100 szo)

Az int6zm6ny honlapjdt 6s facebook elerhet6s6geit haszndltuk. A fdbb esem6nyek k6pekben megjelentek.
elerhet6s6ge: www.prevencio.bpl3.hu, www.facebook.com/xiiikeruletionkormanyzatprevencioskozpont

A tdbor vegen besz6mol6 k6szUl, amelyr6l
el6terjesztesek megjelen nek az

o n korm 5 n yzati h

t6j6koztatist kap

a

KepviselotestUlet.

A testUleti

on la pon.

A t6bor veg6n a r6sztvev6 fiatalok r6sz6re p1lydzatot irunk ki. A pitlydzat cime: Ha polg6r6r lennek... Az
elkeszUlt pAlyAzatokat 6rtekeljUk 6s az int6zm6nyi honlapon megjelenik, a legjobbakat pedig a helyi
medidban bemutatjuk.

16.

j6 gyakorlat eredm6nyei
Mutassa be a gyakorlat eredm6nyeit, amelyek v6laszt'radtak a 2. pontban felsorolt probl6m5kral Hat6ssal volt-e a
gyakorlat az OnkormAnyzat igazgat6sdra 6s hogyan? Hatdssal volt-e a gyakorlat az Onkormdnyzati szolgSltat6sok
felhaszn6loira, 6s hogyan? Az 0n megltelese szerint a lakossdgnak h6ny szAzal6ka tartozik a gyakorlat
haszon6lvez6i kdze? (max. 300 sz6)
A

,,Polgdr6r nap a fiatalokert" clm[i projekt alapvet6 c6lja, hogy az Angyalfold Polg6r6r Szervezet l6tsz6ma

ndvekedjen.

A tdbor v6ge augusztus 31. napja, de m6r 3 fiatal jelezte, hogy szlvesen r6szt venne

a

Szervezet munk6jdban.

A k6zel 100 fiatal.hir6t viszi a t6borban szerzett 6lm6nyeinek. Bizunk abban, hogy ez is hozz1j1rul az
els6dleges c6lunkhoz, a l6tszdm b6vitesehez.

A program megval6sit6s6n6l fontos volt a tSborba j6ro fiatalok tdj6koztatdsa, figyelemfelhiv6sa. A polg6r6r
napok sor6n a kerUleti rend6rkapitdnys6ggal k0zdsen megtartott foglalkozdsok alkalmdrval nem csak a
szinvonalas program val6sult meg, hanem a j6 partneri kapcsolat m6g szorosabb6, kiegyensUlyozottabb6
v6l6sa is.

Azzal, hogy b6vUl az Angyalfold Polg6r6r Szervezet l5tsz6ma, azzal, hogy fiatalok megismert6k a
polg6ror0k tev6kenys6g6t, azzal,hogy az ifj0 polg6r0r0k, mint kort6rs segit6k n6pszerUsitett6k a polg6r6ri
tev6kenys6get minden Xlll. kerUleti 6llampolg6r, v1llalkozdls nyer. A legjobb hir forrdsnak a digit6lis
csatorn6kon tUl a sz6jrol sz(4ra tdrt6n6 6lmeny 6tad-6st tartjuk.
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Van-e hivatalos elemz6s a gyakorlat eredm6nyeirol? Ki tartja nyilvAn az eredm6nyeket, 6s milyen m6don?

(max. 100 sz6)

A ny6ri

napkozis tdborba jAro kerUleti fiatalok el6gedettsegi k6rd6ivet t6lt6ttek ki tObb alkalommal is,
melyek eredm6nyei azt mutatj6k, hogy szdmukra hasznos, izgalmas, 6rdekes programokat kin6l a
Prevenci6s Kozpont t6bora.

18

N6pszerrisitett6k-e a gyakorlatot, 6s milyen m6don (tdmegkommunik6ci6, konferencia, talSlkoz6k stb.)?
Megismertek-e a helyi lakosok a gyakorlatot, 6s mennyire voltak elegedettek azzal? Mds onkormlnyzat megismerte-e
a gyakorlatot? Alkalmazta-e m6r mAs onkormAnyzatis azt? (max. 200 sz6)

ny6ri napkOzis t6bort a helyi medi6ban (tv, (js6g, kerUleti honlapok) hirdettUk, a megval6sult
t6borhetekrol heti rendszeress6ggel besz5mol6t k6szitettunk. Az ifj( polg6r6rdk csapatepit6 programjai16l
a Prevenci6s K0zpont honlapj5n, facebookj6n besz6moltunk.

A

19.

Mutassa be, hogy a gyakorlat vegrehajtdsa milyen hat6ssal volt az Onkorm6nyzat 1. pontban felsorolt
probl6mdiral (max 100 szo)
nkormdnyzat kifejezett szdnd6ka a t6rsadalmi szeml6let befoly5sol6sa, azaz tudatositani az
allampolg6rok kor6ben, hogy a kozbiztons6g, a lakossdg biztonsdgerzet6nek megteremt6se 6s
fenntartdsa nemcsak a Rend6rs6g'feladata. Elengedhetetlen a helyi er6k dsszefogdsa. Onkorm6nyzati
int6zked6sekkel t0rekszUnk a k0z6ss5gi bUnmegel6z6s rendszer6nek er6sit6s6re, a bUnmegel6zes
t6rsadalmasit6sdra. A projekt nemcsak az Angyalfold Po196ror Szervezet l6tsz6m6nak ndvel6set segitette,
hanem a megl6v6 ifjri polg5r6ri k6z0ss6get er6sitette
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Forrdsok

Mennyibe kerUlt a gyakorlat vegrehajtdsa? Milyen p6nzUgyi forr6sokat haszn6ltak fel (6nkorm6nyzat saj6t
kOltsegvetese, 6llami forrdsok, tdmogatok stb.)? Mekkora volt a gyakorlat Osszes forr6sig6nye (emberi er6forrAs az
Onkormdnyzaton belUl 6s azon kivUl is, sz6mit6gepek, irod5k, m6s eszkoz6k)? Okozott-e megtakarit6st a gyakorlat az
onkorm6nyzati k0lts6gvet6sben, 6s ha igen, akkor milyen m6don 6s mekkora dsszegben? (max. 200 sz6)

A projekt legink6bb a partnerek egyUttmUkod6sen alapult, tobblet szem6lyi kiad6st nem forditottunk r5.
Az OnkormAnyzat a ny6ri napkozis t6bor szakmai k6lts6get a Prevenci6s KOzpont kOlts6gvet6seben
biztositotta: 1.800 eFt.
Az ifjripolg6r6r6k csapatepito programj6nak kiad6sait a kerUleti Jogi- es Kdzbiztons6gi Bizotts6g pAlyizat
0tjdn t6mog atta: 427 eFt.
beruh6zdst nem iq6nvelt, r6szben az int6zm6nv helvis6qeiben val6sult meq.

21.

A jo gyakorlat fenntarthat6s6ga

Folytatjdk-e a gyakorlat v6grehajt5s6t, es ha igen, milyen forr6sb6l linanszirozzlk azt? Milyen m6don hat a pelda
eredm6nye a j0v6re n6zve? Van-e valamilyen vil6gos, int6zm6nyestrlt mechanizmusa (hivatalos dokumentum, az
5llampolg6rok magatart6sv6ltoz6sa stb.) a gyakorlat folytat6s6nak a jOv6ben? (max. 100 szo)

A

projekt fenntarthato, beepUlt az int1zm6ny szakmai programj6ba. A nyari tdbor szervez6se, mint az
intezmeny k6telez6 feladat 6vr6l 6vre megval6sul. A munkat6rsak nyitottak, elkotelezettek nemcsak a
szociSlis munka irdnt, hanem a fiatalok elethelyzet6nek folyamatos javit6sa irdnt. KeressUk azokat a

megoldSsokat, hogy

j6

p6lddk, hiteles szemelyis6gek bemutat6s6val tartalmas

6s a

jdv6beni

elethelyzetUkben eredm6nyesen felhasznSlhat6 c5lt adjunk.

22.

T6mogat6s mds onkormdnyzatnak a j6 gyakorlat dtv6tel6re
Van-e valamely speci6lis elofelt6tele (szervez6si, p6nzugyi, fOldrajzi stb.), hogy m6s onkorm6nyzatnak segitseget

tudjanak ny[jtani a jo gyakorlat 6tv6telehez? Mit tud felaj6nlani segits6gUl ahhoz, hogy m6s 0nkormdnyzat is
alkalmazza az Ondk gyakorlat5t (tanulm6nyutak, l6togat6k fogadisa, kepzes, dokumentumok, szak6rt6i t6mogat6s
stb.) t? (max. 100 szo)

A ,,Polg616r nap a fiatalokert" cimU projekt bemutatds6t vdllaljuk. Az elk6szltett beszdmolok, valamint a
r6sztvev6 fiatalok bevondsdval hiteles kepet tudunk adni. Az elk6szUlt p5lya m[1vek is a szerzett
6lm6nyeket be fogjdk mutatni.
Szlvesen fogadunk minden erdeklod6t.
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Tanuls6gok-megjegyzesek

Mutassa be, hogy mit lehetne m6g javitani a gyakorlat ism6telt vegrehajt6sa sor6n! Melyek voltak a legnagyobb
kihiv6sok, amelyekkel a v6grehajtds sordn szembesUltek? Mik a levonhat6 tanulsdgok? (max.200 szo)

A ,,Polg6r6r nap a fiatalok6rt" cimrj projekt eg6sz 6vben megszervezhet6, s6t 6rdemes lenne iskol6kba
kivinni.

A kort5rs jelenl6t hozz1jArult a hat6konys 6ghoz, ezt tov6bb lehet er6siteni.

A legnagyobb kihiv6sk6nt 6ltUk meg, hogy a nydri

szUneti felhotlen sz6rakozdsnak mennyiben tudunk
eleget tenni, a t6bor r6szvevoi mennyire lesznek nyitottak az 0n.,,okositdsra", inform6ci6 befogad6sra.

A pAlyitzati formanyomtatv6ny form6j6ban v6ltoztathato - a megadott szavak mennyis696nek figlTelembe v6tel6vel. A
pitlyizatot ket nyomtatott (egy eredeti es egy m6solat) pelddnyban postai Uton ajdnlott kUldemenykent a TOOSZ
clm6re (1406 Budapest 76. Pf. 50.) 6s egy elektronikus peld6nyban(word 6s pdf form6tumban) (balla@toosz. hu email cimre) kell benyfjtani, legkes6bb 2018. augusztus 21-ig. Az<irvdnyes pdlydzatfeltdtele mdg egy 8-10 szdvegeskdpes didbdl dlld ppt prezentdcid is, melyet elektronikusan kell megkiildeni afentiekben megadott e-mail cimre.
A fot6k anyagdt az onkormdnyzat honlapj6ra feltoltve 6s a linket beillesztve van lehet6seg megkUldeni. A mellekletek
megkUldesevelhozzdjdrul a dokumentumok, kiadv6nyok, fot6k szabad felhasznd16sdhoz.
Az tAnyit6 Bizotts6g fenntartja a jogot, hogy bdrmely kategoria tekinteteben nem hirdet gy6ztest.
B6rmely felmerUlo kerdesevel forduljon bizalommal a TOOSZ titk6rsdghoz (www.toosz.hu), az alAbbi elerhet6s6gek
valamelyik6n.
Tel: (06-1 ) 322-7 407 Fax (06-1 ) 41 3-0482 E-mail: balla@toosz. hu

