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HTCS TAGOK

Budapesti
Müvelődési
Központ

Újbuda
Kultúrálsi
Intézet
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MU Színház Egyesület
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Budapesti Koraifejlesztő
Központ

Szülők Háza
Zöld Jövő
Környezetvédelmi
Egyesület
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Magyarországi
Családi Napközik
Közhasznú Egyesülete
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Szentimrevárosi Egyesület
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1. A Budapesti Művelődési Központ 35 éve áll a fővárosi közművelődés szolgálatában: közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató
feladatokat lát el Budapest Főváros Önkormányzatának megbízásából és támogatásával. Szolgáltatásait a közművelődésben és a
rokonszakmai területeken dolgozó szakemberek, főhivatásúak és önkéntesek, intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek,
valamint a lakosság számára biztosítja.
2. Elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás ügyének, szolgáltatásaival segíteni kívánja a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentését,
a környezettudatosság szemléletének népszerűsítését.
3. Programjainkról részletesen itt http://www.bmknet.hu, a fővárosi művelődési házak kínálata (benne az összes XI. kerületi) kínálata
itt: http://www.bmknet.hu/mfeltolt/kereso/doboz, illetve az alábbi közösségi oldalainkon közzétett ajánlatainkból is tájékozódhatnak:
https://www.facebook.com/bmknet, https://www.facebook.com/Kirandul.hu (programokat, bejárásokat, sétákat tudunk ajánlani,
családoknak, nyugdíjasoknak, gyerekeknek, a közeli természeti területeken, illetve kulturális intézményekben).

Az együttműködés keretében a felek az alábbi szakmai területeken működnek együtt:
a) kulturális célú lakossági (családi és esélyegyenlőségi) programok megvalósítása a XI. kerületben;
b) információadás, információcsere a családbarát szemléletről és a „Rugalmas munkahelyek – Családbarát Újbuda” projektről;
c) a családbarát szemléletet bemutató közművelődési szakmai fórum megrendezése közművelődési feladatellátást végző
intézmények, civil szervezetek, vállalkozások részére;
d) önkéntesek fogadása és bekapcsolása a projekt megvalósítási folyamatába.
A felek az együttműködés keretében megvalósuló rendezvényekről, a projekt ideje alatt, hírt adnak honlapjaikon (itt:
http://www.bmknet.hu/tarsadalmi-felelossegvallalas), hírleveleikben.

Újbuda Önkormányzata 2011. július 1-jei hatállyal alapította meg az Újbudai Kulturális Intézetet azzal a céllal, hogy a fenntartása alatt
álló közművelődési intézményeket, galériákat és gyűjteményeket egy központi szervezetbe integrálva elősegítse a kerület
közművelődési programjának mind szélesebb körben és a kor igényeinek megfelelő színvonalú megvalósítását.
Állandó tanfolyamaink mellett, havi rendszerességgel rendezünk – többek között – zenés, táncos rendezvényeket, színházi előadásokat,
neves közéleti személyiségekkel beszélgetés sorozatokat, színházi esteket, komolyzenei koncerteket és kiállításokat.
Rendezvényeinken is színes műsorkínálattal, családi programokkal és különleges művészi produkciókkal várjuk látogatóinkat.
Kéthavonta ingyenes újsággal is jelentkezünk – KULTI Magazin – amelyben nem csak az Újbudai Kulturális Intézet programjairól adunk
hírt, hanem igyekszünk a XI. kerület sokrétű kulturális életéről is számot adni.
Programjainkról részletesen itt http://ujbudakulti.hu/, illetve az alábbi közösségi oldalainkon közzétett ajánlatainkból is
tájékozódhatnak: https://www.facebook.com/ujbudakulti

Magdala-Gyermekekért
Közcélú Alapítvány
Vadászos Kkt

Újbuda
Humán
Szolgáltató
Központ
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A KERÜLET CSALÁDBARÁTABBÁ VÁLÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS
Bene-Takács Klára vagyok, az IBM Magyarországi Kft.-nél dolgozom, mint a CEE Diversity Program Manager and Workforce Partner.
Feladatköröm a cég diverzitás politikájának kivitelézésével foglalkozom, azon belül is különös tekintettel a megváltozott
munkaképesség munkavállalók foglalkoztatásának növelésével Közép -, Kelet-Európában.
Az IBM világ szinten híres arról, hogy fokozott figyelmet szentel arra, hogy dolgozói sikeresen tudják a munkát és magánéletet
integrálni. Ennek szerves részét képezi, hogy akár a munkaidő rugalmasságával, akár a részmunkaidő lehetőségével segíti a
családos kollégákat.
A Munkacsoport munkáját ezen jógyakorlatok és a munkáltatói szemszög bemutatásával és képviselésével szeretném segíteni.

IBM

6

8

"ÁLTALÁNOS" TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA
Nemzetközi számítástechnikai vállalt.

Kulcsár Krisztina
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Kutiné
Fedor Emőke

15

Újbudai Polg. Hivatal
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(TEMI)
Fővárosi
Művelődési
Háza

A XI. kerületben az Újbudai Humán Szolgáltató Központ 2000-től integrált szervezeti formában látja el a családsegítést és a gyermekjóléti
szolgáltatást, mint a helyi önkormányzatok számára kötelezően előírt, alapellátáshoz tartozó közszolgáltatást. Az intézmény működési
területe Budapest, XI. kerülete, Újbuda közigazgatási területe. Illetékességi körébe az Újbudán bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező, és e címen életvitelszerűen tartózkodó személyek tartoznak. Azonban a kerületben dolgozó, valamint
hajléktalan személyek is kérhetnek információs szolgáltatást hivatalos ügyeik intézéséhez, problémáik megoldásához. Az ÚHSZK
nyitvatartási rendje lehetővé teszi a normál hivatali nyitvatartási időn túli ügyintézést is, rugalmasan alkalmazkodva ezáltal a rászorulók
egyéni élethelyzetéhez, egészségi állapotához, korához. Az ÚHSZK a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a helyi szükségletek
feltárása alapján valósítja meg, a feladatellátás alapja a klasszikus szociális munka módszertana, középpontban a családgondozással.

Intézményünk a pályázatban a Rugalmas kisgyermekellátó szolgáltatások feltérképezése, Kisgyermekellátást segítő szolgáltatások /
vállalkozások népszerűsítése, információs szolgáltatások, férőhely koordináció, Női Klub, és a Helyi szociális infrastruktúra
együttműködésének fejlesztése projekttevékenységek végrehajtásáért felelős. Szakmai fórumokon biztosítunk teret a helyi
szociális, illetőleg kisgyermekellátó intézmények számára a felmerülő kérdések közös átgondolására, megbeszélésére.
Intézményünk regisztrált szervezetként önkéntesek fogadását is ellátja. Központunk a helyi szociális infrastruktúra egyik
szereplőjeként jelenik meg a "Rugalmas munkahelyek, Családbarát Újbuda" projektben.

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ fő tevékenysége a kora gyermekkori intervenció, mely 0-6 éves korú, megkésett, eltérő fejlődésű,
vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett kisgyermeknek és családjának nyújt
• komplex diagnosztikai vizsgálatot (vizsgálatot 3 éves korig vállalunk),
• egyénre szabott, tervszerűen felépített fejlesztő és terápiás programot,
• egyéb szociális segítséget és tanácsadást.
A kora gyermekkori intervenció tehát egy szolgáltatás-rendszer, mely egyedülálló módon több szakember (gyermekorvos,
gyógypedagógus, mozgásterapeuta, integrációs szakember) együttes munkáját feltételezi, és maximálisan szem előtt tartja a gyermek
állapotát csakúgy, mint a család igényeit és körülményeit. A tevékenység célja, a gyermek egészségének és jólétének biztosítása, a
családi kompetenciák erősítése, a fejlődési késések minimalizáslása.
Alaptevékenységünk mellett a Budapesti Korai Fejlesztő Központ feladatának tekintjük a kora gyermekkori intervenció magyarországi
módszertanának kidolgozását (pl. új vizsgálati eljárások bevezetését) illetve képzéseink révén a tevékenység széles körben történő
népszerűsítését, terjesztését.

Egyesületünk, 25 éve működik a dél-budai térségben a környezet és a természetvédelem területén, és élőhely kezeléssel, értékek
bemutatásával, feltárásával vizsgálatával, természetvédelmi kezeléssel foglalkozik, ezen túl környezeti nevelés, tudaformálás, akciók,
fórumok, kerekasztalok, kiadványok.
A Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete 2003-ban kezdte meg működését, országos szervezetként jelenleg 90 tagot
számlál.
A családi napközi szolgáltatásban 15 hetestől 14 éves korig látható el gyermek a napközbeni ellátási rendszer részeként. Egy családi
napköziben két munkatárssal 7 gyermek gondozható egyidejűleg, az ellátott gyermekek nagy része a bölcsődés és óvodás korosztályból
kerül ki (1-5 éves korig); ugyanakkor az ellátás iskolás korúak számára is nyitott. A családi napközik munkájuk során a környező
családokkal, helyi szervezetekkel intenzív kapcsolatot ápolnak. A MACSKE céljai között szerepel a szakmai kapcsolattartás a családi
napközikkel, régiós találkozók, tematikus szakmai napok formájában. A www.csana-info.hu honlapon keresztül folyamatos
tájékoztatást, igény esetén tanácsadást biztosítunk.

Programokat, bejárásokat, sétákat tudunk ajánlani, családoknak, nyugdíjasoknak, gyerekeknek, a közeli természeti területeken,
netán fórum, előadás keretében is lehet ezekről beszélni kisebb nagyobb csoportoknak.

A Szentimrevárosi Egyesület 1991-ben alakult civil szervezet. A ~150 fős tagság önkéntesen kezdeményez minden érdeklődő felé nyitott
kulturális, segítő, evangelizációs célú, fiataloknak v. családoknak szóló, „zöld”, klubjellegű és sport programokat. (~10 000 fő/év résztv.)
Célunk, hogy a krisztusi tanításból eredő szellemi-lelki erőforrásokat kamatoztassuk, s így az „ajándékozókban és ajándékozottakban”
egyaránt erősödjön a gondolkodásban és tettekben felelős életfelfogás. Ld.: www.szie.org.hu

1. Szakképzett vezetőkkel működő ingyenes családos programok, melyekhez bárki csatlakozhat: Baba-mama klub (hetente),
Eszterlánc - mese, rajz, népi játék kör (kéthetente), Kézimunka kör gyermekeknek (kéthetente), Családos tájékozódási séták
(félévente egyszer),
2. Feldolgozott, utcai kiállításra is alkalmas helytörténeti képsorozatunkat, mustrát beltéri helytörténeti játékainkból, valamint
további ötletek kidolgozását a kerület történetének már nagyon hiányzó bemutatásához.

Egy 2,5 éves kislány édesanyja vagyok. 20 éven keresztül dolgoztam multinacionális cégeknél, mint a kommunikációért felelős
munkatárs (külső-, belső egyaránt). Így a szervezeten belüli hierarchiát, problémákat megismerhettem és feladataim közé tartozott ezek
orvoslása.
10 éve - először még párhuzamosan a főállásommal, később ezen felül - a coachingra, tanácsadásra, tréningekre, terápiákra fektettem a
hangsúlyt. 4 éven keresztül a SOTE Magatartástudományi Egyetem Pszichoszomatikus Ambulanciáján dolgoztam önkéntes külsős
munkatársként. Azóta parányi "magán praxisomban" a családok, szülők, párkapcsolatok működésén/együttműködésén dolgozom.
Fontos számomra a családok jó működése, az odafigyelés, a megértés, a stressz kezelés és az erőszak kiiktatása.
Ezen túlmenően akadnak vezetők, cégek, akik a coaching lehetőségét kérik, hogy a munkatársaikkal jól tudjanak együttműködni,
csökkentsék a kiégést.
Ehhez van, aki önismereti, van, aki csak tanácsadási szinten kér segítséget.
Több módszerben van jártasságom, mint például a coaching technikák, analitikusan orientált terápiás helyzetek, pszichodráma,
integratív eszközök (KIP, NLP stb), Bálint csoport.

Célom, hogy a családdá válást (anyává/apává), a várandóságot és az ezzel járó félelmeket, kisgyermekes családok életét (különböző
fejlődési szakaszok felismerését és annak kezelését), fejlődését segítsem. Ezt workshopok-kal, beszélgetésekkel tudnám
elképzelni, ahol mindenki szabadon elmondhatná problémáját, amivel nagy valószínűséggel nincs egyedül. Amennyiben úgy
alakulna a szülőket egyéni önismereti munkába vonnám be.
A cégeket tréningekkel tudnám segítni, hogy a munkatársaik jól érezzék magukat és ne betegségbe meneküljenek, ami megterhelő
a munkavállaló környezetének, a munkáltatóknak és nem utolsó sorban az államnak.
Ötletként, melyet Emőke felvetett, hogy az Újbuda újságban legyen családbarát oldal, ennek szervezésében, megírásában,
különböző lehetőségek felkutatásában szívesen részt vennék.
Úgy gondolom, hogy tapasztalataimmal és további ötleteimmel hasznos része lehetek a Családbarát Újbuda program sikeres
meghonosításában kerületünkben.

A projektet jelenlegi ismereteink alapján a családokkal végzett, személyre-szóló együttműködésen alapuló munka során szerzett
tapasztalatokkal, ötletekkel tudjuk segíteni. A családi napközi nem intézmény, ezért a családok gyakran nyitottabb, őszintébb
kapcsolatot ápolnak az ott dolgozókkal. Különösen igaz ez a fogyatékkal élő vagy sajátos nevelési igényű gyermekek családjára. A
családok problémáiról, vágyairól, segítségre szorulásukról első kézből kapunk részletes információkat. A családi napközik (csanák) a
helyi közösségszervezésben aktív szerepet töltenek be.

Két iskolás gyermek édesanyja vagyok, közgazdász a közigazgatásban dolgozom, költségvetési területen. 7 és fél évet töltöttem itthon a Korábbi főnököm az OEP-nél kérésemre részmunkaidőben vett vissza, amely sokat segített a munkába való visszailleszkedésemhez
gyerekeimmel szülés után.
ilyen hosszú idő után, azóta is hálásan gondolok rá. Vallom, hogy minden a főnökök rugalmasságától függ. Jelenleg is 6 órában
dolgozom a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalnál.om, hogy hozzájáruljak a kismamák munkaerő piacra történő sikeres
visszajuttatásához, főleg részmunkaidőben. Saját tapasztalataimat felhasználva, szeretném a cégek és az önkormányzat felé
népszerűsíteni és felhívni a figyelmet a kisgyermekes anyukák foglalkoztatására, illetve a kiegyensúlyozott családok fontosságára.
Továbbá ötleteimmel segíteni szeretném a Családbarát Újbuda program sikeres meghonosítását a kerületünkben.

XI. kerület önkormányzata
Családbarát projekt megvalosítója
A TEMI Fővárosi Művelődési Háza a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete szervezeti egysége, önálló gazdálkodású intézmény.
• különböző programokat tudunk ajánlani családoknak, nyugdíjasoknak, gyerekeknek,
Intézményünk kiemelt és elsődleges feladata a fővárosban élők művelődési igényeihez igazodó kulturális értékek közvetítése és a
• helyszínt biztosítani családi és témához kapcsolódó tájékoztató és felvilágosító rendezvényekhez.
közösségi művelődés feltételeinek biztosítása, az információs társadalom napjainkra immáron elengedhetetlenül szükséges
feltételrendszerének megteremtése.
Rendezvényeit mindig széles körben népszerűsítette, a nagycsaládosok, hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők számára mindig
kedvezményessé vagy díjtalanná tette programjaira a belépést.
Intézményünk mindig érzékenyen reagált a kisebbségben élők problémáira, kulturális intézményként felelősséget érzett ezen csoportok
támogatására, megismertetésére. Az alábbi közösségépítő, valamint integrációs programokat valósítottuk meg:
A „Sérült testben ép lélek”, a „Rajzoljunk Egy-Másért”, az „Ismerjünk meg egy másik világot”, a „Senki sem Más, mint Más”
programsorozatok, valamint a „Karácsony MÁSKÉPP” elnevezésű rendezvényeink szellemi és testi fogyatékkal élő gyerekek, fiatalok és
felnőttek mindennapjait tárták fel az érdeklődők előtt, valamint a különbségek mellett megmutatták mindazt, ami azonos a
csoportokban.

Újbuda Prizma NKFT.
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Kiss Áron
Magyar Játék Társaság

KONZULTÁCIÓS TAGSÁG

N.

1

Bliss Alapítvány

2
3

Magyar Telekom Nyrt.
Gazdagrlti Idősek Klubja
Újbuda Szociális Szolg.
Szent Imre Város Idősek
Klubja

4

A Kiss Áron Magyar Játék Társaság 27 éve működő, több száz tagot számláló közhasznú civil szervezet. Célja a játékkultúra értékeinek
Orlay utca 2/b alatti klubhelyiségünkben rendszeresen mutatunk be kiállításokat, amelyekre szeretettel várjuk a családokat és a
felderítése, megőrzése, fejlesztése, terjesztése, a játékkal különböző szakterületeken tevékenykedők és játékbarátok összefogása. Játék gyermekcsoportokat, egyes gyermekeket is.
kiállításokat, programokat, rendez, előadásokat, konferenciákat szervez. Kiállító helyisége 1117 Bp. Orlay utca 2/b, negyedévente
megjelenő lapja a Forgó, a játékvilág híreivel, honlapja www.kamjt.hu.

Fő tevékenységek: súlyosan, halmozottan sérült, mozgás- és beszédképtelen gyermekek és fiatalok komplex rehabilitációja. Fő profilunk Fogyatékosokat foglalkoztató, vagy foglalkoztatni kívánó munkahelyeken olyan érzékenyítő tréningeket tudnánk tartani, amely
az AAK, vagyis az augmentatív és alternatív kommunikáció, amely segítségével megpróbáljuk a nem beszélő személyeket valamilyen
során mozgás- és beszédképtelen fiatalok tartanának előadásokat életükről, utána pedig beszélgetni lehetne velük. Persze ez sem
módon megtanítani kommunikálni (képek, jelképek stb.). 3 korcsoporttal foglalkozunk: 6 éves korig korai fejlesztés, 6 éves kortól
konkrétan kapcsolódik a családbarát témához.
tankötelesek heti 20 órás fejlesztő nevelés-oktatása és fiatal felnőttek számítástechnikai és szociális fejlesztése. Főiskolai hallgatók és
szakemberek oktatása az AAK módszertanára. Országos, ingyenes eszközkölcsönzői rendszer üzemeltetése.

