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Tevékenységünk célterülete a Hős utca
Esélyt adunk és képessé teszünk!
Küldetésünk a hátrányos helyzetűek
segítése, különösen a családok és a
fiatalok. Szeretnénk fejleszteni a helyi
közösséget, élhetőbbé és színesebbé
varázsolni számukra a mindennapokat.

szerveztünk alkotótábort a gyerekeknek,
többször elvittük őket kirándulni, számos
családdal és gyerekkel együtt töltöttük a
karácsonyi ünnepeket, ebben az évben
pedig az Iskolai Közösségi Szolgálat
(IKSZ) keretén belül diákokkal ismertetjük
Tervünk egy közösségfejlesztő projekt
meg az itteni tevékenységeinket.
elindítása a Hős utcában, Budapest X.
kerületében, Kőbánya városrészen. Már Ebben az évben már számos programot
régóta
figyelemmel
kísérjük
a szerveztünk a Hős utcaiaknak: május 30szegregátumot. Tapasztalatunk, hogy a án gyermeknapot tartottunk kicsiknek és
helyiek külső segítség nélkül igencsak nagyoknak, április és június hónapban
nehezen tudnának változtatni jelenlegi egy-egy közös kirándulás alkalmával
életvitelükön. 2014 nyarán nagy sikerrel nyakunkba vettük a várost a gyerekekkel

és
felfedeztük
Pest
és
Buda
nevezetességeit. Most pedig a Norvég
Civil Alap támogatásával folytathatjuk
megkezdett tevékenységeinket.

Lakógyűléssel vette kezdetét a Hős utcai projektünk
A projekt ünnepélyes megnyitóját a közösségi tér átadására tervezzük
2015. május 30-án lakossági fórumot
tartottunk, hogy közös gondolkodásra
invitáljuk a helyieket, az eddigieknél
bővebb
tájékoztatást
nyújtsunk
részükre a programról, továbbá a
lakókkal együtt megfogalmazzuk a
helyi igényeket.

A Norvég Civil Alap támogatásával 2015.
április 1. és 2016. április 30. között, most
lehetőségünk nyílik a Hős utcában
közösségfejlesztő munkát szervezni.
Célunk, hogy a gyermekes családok
közös érdekeire alapozva, többnyire a
gyerekek szükségleteiből kiindulva, a helyi

közösségi kapcsolatok revitalizálásával és
fejlesztésével tegyük képessé a felnőtt
korú lakosságot. A megvalósításban a
Civil
Ifjúsági
Kör
Kőbányáért
Közhasznú Egyesület is segítségünkre
lesz.
Az Angelusz Róbert Szakkollégium
közreműködésével
megvalósuló
szociológiai kutatásból kiindulva fogjuk
tudni felmérni a helyi közösség igényeit és
erősségeit, amely a közösségfejlesztés
alapjául fog szolgálni. A Hős utca 15/A
épületben bérbe veszünk, felújítunk,
vagyis igazi közösségi térré alakítunk
egy önkormányzati helyiséget a lakók
segítségével, amely a programok
megvalósítását szolgálja, illetve a
közösségi koordinátorunk bázisaként
működik majd. Havonta lakossági
fórumot tartunk, hogy bevonjuk a
helyieket a projekt megvalósításába. A
gyerekek társas kompetenciáit és kreatív
készségeit zsonglőrklub fejleszti, a
kamaszklub és a filmklub pedig a
Kontúr Közhasznú Egyesület
1106 Budapest, Gyakorló utca 17. IV/23.
E-mail cím: konturegyesulet@gmail.com
Honlap: http://konturegyesulet.weebly.com/

nagyobbaknak segít a mindennapi
problémáik
feldolgozásában.
Az
asszertivitást erősítő és munkaerőpiaci tréning a felnőtteket célozza meg,
hogy fejlődjön az érdekérvényesítő
képességük és bővüljön az álláskeresési
ismeretük. A helyi oktatási, szociális és
más civil szervezeteket bevonva szakmai
műhelyeink célja, hogy érzékenyítsük az
ellátórendszert a helyiek problémáira,
elkészítsünk együtt egy problématérképet,
majd egy cselekvési tervet, hogy az
együttműködéseink majd innovatív helyi
megoldásokat eredményezhetnek.

