JÖVŐBARÁT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ
2007
Civilszervezetünk, amely tevékenységét korábban Óbuda-Békásmegyer Gyermekeinek
Egészségéért Alapítvány néven végezte, 2002-től - Göncz Árpád volt köztársasági elnök úr
fővédnöksége alatt - Jövőbarát Alapítvány néven megszakítás nélkül folytatja.
Kínálataink — minden rászoruló ill. programjainkat választó fiatal számára, — térítés
nélküliek.
A Jövőbarát Alapítvány közhasznú szervezetként való bejegyzése 2002. november 12-én
történt, s mint ilyen, szolgáltatásait — az alapító okiratban is megfogalmazott célokon túl —
ez évben ismét újabb programokkal kibővítve kínálta a veszélyeztetett fiataloknak.
ALAPÍTVÁNYUNK CÉLKITŰZÉSE
A Jövőbarát Alapítvány közhasznú szervezet prevenciós programja a kallódó, rossz
pszichoszociális körülmények között élő, rászoruló, veszélyeztetett fiatalok megsegítését,
reszocializációját, egészséges életmódra nevelését és a drogok, illetve a bűnözés közelébe
kerülésének megakadályozását tekinti legfőbb célkitűzésének.
PROGRAMOK
A fenti célok hatékony megvalósítását évek óta jól bevált eszközzel, a sport (Éjféli
Sportbajnokság) és egyéb kulturális programok segítségével tesszük. A hétvégeken pénteken
és szombaton az éjszakai órákban hajnalig tartó sport- és kulturális eseményeinket egyre több
fiatal látogatja. Az önkéntes felnőtt munkatársak kellő rutinnal és empátiával rendelkeznek
ahhoz, hogy a hozzájuk forduló fiatalok problémáiban segítséget nyújtsanak, miközben az
éjszakai felügyeletet is ellátják. Kiemelt figyelmet érdemel, hogy a kezdetben deviáns,
sokszor elhanyagolt külsejű fiatalok beilleszkedése a családpótló közösségbe, milyen rövid
idő alatt bekövetkezik.
A szeptemberben kísérleti jelleggel elindított KRÉM –Kreatív Élő Műhely programunk az
alternatív napközbeni ellátást tűzte ki célul.
A Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdésében szabályozott alternatív napközbeni ellátás, a helyi
igényekhez igazodóan, a célcsoport életkori sajátosságainak megfelelően megszervezhetők az
alapítvány jelen adottságai keretében.
Az alternatív napközbeni ellátás formája elsősorban - igazodva az Alapítvány alapító
okiratában meghatározott céljaihoz, illetve a 15 éve végzett szakmai tapasztalatokhoz - a
sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő, hasznos időtöltést és felügyeletet biztosító
klubfoglalkozás. Ennek az ellátásnak helyet adó közösségi színtér neve is KRÉM.
2008 februárjától hétfő, szerda és péntek délutánonként várja a 18 év alattiakat.

Tevékenységi mátrix
Idő
1300-1400
1400-1500
1500-1700
1700-1800

Hétfő
Szerda
Korrepetálás
Korrepetálás
Sport, játék
Sport, játék
Kézműves
és Hip-hop tánctanfolyam
készségfejlesztő
foglalkozás
Sport, játék
Sport, játék

Péntek
Korrepetálás
Sport, játék
Főzősuli
Sport, játék

Programjaink, a fiatalok igényei szerint folyamatosan bővülő kínálataink és
rendezvényeink a veszélyeztetett fiatalok érdeklődésének középpontjában vannak.
A rendszeres sporttevékenységeken, beszélgetéseken, családpótló háttéren keresztül
olyan viselkedés- és magatartásformákat segítünk elsajátítani, ami mind az egyén, mind
a környezet számára jelentősen csökkenti a deviáns viselkedésből adódó veszélyeket,
segíti a szocializációjukat, és a társadalomba való beilleszkedést. A programok segítik a
pozitív választást az utca kínálta veszélyekkel szemben.

A Jövőbarát Alapítvány 2007. évben megvalósult programjai
Állandó programjaink:
A hétvégi, klubon belüli sportbajnokságok egész évben (nyáron is) péntek, szombat este 7-től
hajnalig tartanak. Itt a fiatalok pingpongozhatnak, csocsózhatnak, biliárdozhatnak,
internetezhetnek, társasjátékozhatnak. A Dumakuckóban aktuális témákat beszélünk meg. A
kézműves-alkotó sarokban különböző technikákkal ismerkednek meg a fiatalok. Beindult a
főzősuli is, ahol főleg a lányok önkéntes munkatársunk segítségével egyszerű, könnyen
elkészíthető ételeket, harapnivalókat készítenek. Péntek esténként angol-tanfolyamon vesznek
részt az erre jelentkező fiatalok.
A hétköznapi edzési (ping-pong) és tanulási lehetőségeket (ECDL-tanfolyam és a
weblapszerkesztő-tanfolyam) hetente kétszer, a délutáni órákban biztosítjuk.
A teaház, filmklub programot kéthavonta, vasárnap délutánonként tartjuk. Színházlátogatás,
focimeccsek színesítik a hétköznapokat.
Egyéb kulturális programok:
Január:
Február:
Március 23.

Április
Május:

Szépség és szörnyeteg illetve a Rómeó és Júlia megtekintése az Operett
Színházban 15 fő
Van Gogh kiállítás a Szépművészeti Múzeumban 13 fő
Sítábor Ausztriában 18 fő
Az Alapítvány születésnapi ünnepsége. A házigazda: Barabás Évi.
Vendégek: Bús Balázs polgármester, Szikora Linda főtanácsadó, művész
barátaink: Németh Kristóf, Dósa Matyi, Csifó Dorina, Kinizsi Ottó, Pindroch
Csaba. Hajnalig tartó műsor a Szindra társulat vendégszereplésével, és a
Momentán Társulat improvizációs játékaival. 100-120 fő
Húsvéti készülődés –alkotó, kézműves foglalkozás
Karaoke party 30-40 fő

Péntek esti vendég: Ifjúsági világbajok: Jakab János
Reformkonyha Béres Alexendrával. Cél az egészséges életmód
megismertetése, népszerűsítése. Divatos fogyókúrák. 20-30 fő
Július:
Nyári tábor Balatonkenesén. 20 fő
Augusztus: Sziget Fesztivál, Civil Falu
Szeptember: Megnyílik a KRÉM –Kreatív Élő Műhely- szerda délutánonként.
Október:
Teaház Caramellel. Kötetlen beszélgetés az énekes múltjáról, jelenéről,
jövőjéről. Utána közös karaoke parti. 50 fő
November: Filmklub: Lakótársat keresünk , teaház, kötetlen beszélgetés. 10 fő
21. század Színház a nevelésért egyesület drámajáték foglakozás 40 fő
December:
Ádventi készülődés, koszorúkötés 45 fő
Karácsonyi ajándékkészítés. 25 fő
Klubkarácsony 100 fő
Június:

A PROGRAMOK INFRASTRUKTURÁLIS, SZEMÉLYI, ESZKÖZBELI HÁTTERE:
A III. kerületi Önkormányzat által bérbe adott 183 négyzetméteres helyiség biztosítja a
programok helyszínét. Ennek a rezsiköltsége az Alapítványt terheli. A munkatársak között
védőnők, pszichiátriai szakápoló, drámapedagógus vállal önkéntes munkát.
Az Alapítvány egy programkoordinátorral, egy szociális munkással, és 10 önkéntessel
működik. Az önkéntesek fele valamely egészségügyi, vagy pedagógusi szakterületen dolgozik
(védőnő, pszichiátriai szakápoló, drámapedagógus, informatikatanár), másik fele pedig olyan
„civil” szülő, vagy fiatal, aki kellő empátiával tud a fiatalokkal foglalkozni.
Rendelkezünk 3 pingpongasztallal, 1 biliárdasztallal, csocsóval, társasjátékokkal, konyhai
felszereléssel, tv-vel, videóval, alapszintű irodai infrastruktúrával.
Az internetklubhoz és oktatáshoz 14 munkaállomással felszerelt számítógépparkkal, ADSL
vonallal rendelkezünk.
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, CIVIL PARTNEREK:
Az alapítvány szükség esetén együttműködik az ellátott fiatalok családjával, valamint az
illetékes oktatási-nevelési intézménnyel, gyermekjóléti szolgálattal, egyéb segítő, illetőleg
egészségügyi vagy más szolgáltatást nyújtó személlyel, szervezettel, különösen, ha az
együttműködés a gyermeket veszélyeztető körülmények, illetve helyzet felszámolására és a
gyermek érdekében szükséges intézkedés megtételére vagy tevékenység megvalósítására
irányul.
Az önkéntesek felkészítéséről, folyamatos szakmai segítéséről és szupervíziójáról a
programot működtető felsőfokú végzettségű szakemberek gondoskodnak.
Az Alapítványnak együttműködési szerződése van a Kapocs Alapítvánnyal, melynek szakmai
vezetője Szabó András (szociólógus-gyógypedagógus-kortárs képző), aki a szupervízióról is
gondoskodik.
Szakmai kapcsolatban vagyunk több civil szervezettel:
Vargabetű Alapítvány, Máltai Szeretet Szolgálat, Óbuda SE, Kapocs alapítvány
A PROGRAMOK FORMAI, IDŐBELI SAJÁTOSSÁGAI:
A hétvégi, klubon belüli sportbajnokságok egész évben (nyáron is) péntek, szombat este 7-től
hajnalig tartanak.
Az alternatív napközbeni ellátás 2007-ben szerda délutánonként valósult meg.

A hétköznapi pingpong edzési és tanulási lehetőségeket hetente kétszer, a délutáni órákban
biztosítjuk.
Nyári táborainkat Balatonkenesén rendezzük meg évente.
CÉLCSOPORTUNK
A célcsoportunk az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, nehéz vagy szociálisan
hátrányos élethelyzetű gyermekek, különösen a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett tíz
év felettiek. Ők elsősorban Bp. III. kerületi - a klub vonzáskörzetében élő - fiatalok, akiknél a
háttérben sokszor deviáns szülői viselkedés áll, amit a család rossz anyagi helyzete súlyosbít.
Sokuk miután felszabadult az iskolai kötöttségek alól, motiváció hiányában otthon unatkozik,
vagy az utcát járja. Számukra az iskola kudarcaik helyszíne, így az nem vonzza őket, más
befogadó intézmény pedig nincsen. Marad számukra az utca világa, ahol a semmittevésből, a
lehetőségek hiányából adódóan könnyen sodródhatnak az élvezeti cikkek, illetve a bűnözés
felé. Az unatkozó gyerekek – szervezett elfoglaltság nélkül – maguk találnak ki unaloműző
elfoglaltságokat. A lakótelepi rongálások többnyire az energiájukkal bánni nem tudó fiatalok
nyomai. Ők a megfelelő családi háttér és képzettség hiánya miatt nem rendelkeznek alapvető
ismeretekkel, így az egészséges életmód, az emberek közötti kommunikáció, a tolerancia stb.
terén is hiányosságaik vannak.
Ezek a veszélyeztetett fiatalok – akiknek saját otthoni körülményeik ehhez a
legcsekélyebb lehetőséget sem nyújtják – a programjainkon keresztül esélyt kapnak az
egészséges életmód, a helyes életvitel, a kultúra átélésére.
A kerületben több mint 1000 veszélyeztetett fiatalkorú él. Ez több mint 600 családot
jelent. A veszélyeztetettség 625 fiatalnál a környezeti hatásokból adódóan alakult ki,
több mint 300 esetben anyagi és több mint 100 esetben a lakáskörülmények miatt. A
jelenleg működő intézményrendszer a felmerülő problémákra, lakótelepi jelenségekre
nem tud megfelelően válaszolni.
A PROGRAMUNKAT IGÉNYBE VEVŐK SZÁMA, JELLEMZÉSE:
A hétvégi éjszakai programot átlag 60-70 fő látogatja, a klub vonzáskörébe mintegy 200250 fiatal tartozik, akik alkalmanként látogatnak el hozzánk.
Többségük halmozottan hátrányos helyzetű lakótelepi fiatal, nagy részben 15-20 év közöttiek.
Az évek folyamán egyre több 10-12 év közötti gyerek is megjelenik a hétvégi éjszakákon. Az
idejárók többsége csonka családban nevelkedik, vannak állami gondozott fiataljaink is.
Sokuk számára az iskola kudarcaik helyszíne, nagyrészt diszfunkciók miatt. Többségük az
általános iskola befejezése után szakmunkásképző iskolába jár, illetve dolgozni kezd.
Nagyobb részük nem rendelkezik érettségivel.
A napközbeni ellátást a felső tagozatos kiskamaszok, illetve 16 éves túlkorosok,– az általános
iskolából kimaradtak– veszik igénybe leginkább. 20 fiatalból 18 csonka családban él,
általában édesanyjával és több testvérével. 1 fő állami gondozott, aki nem is jár iskolába
jelenleg. 1 fő iskolai problémái miatt jelenlegi iskolájából eltanácsolásra került.
Ezeknek a fiataloknak az Alapítvány az egyetlen olyan hely, ahol közösséget találhatnak,
sikereket érhetnek el, értelmes és feszültség-levezető programokon vehetnek részt.
Az elmúlt években beindított ECDL felkészítő tanfolyamon 20 fő vett részt, eddig a teljes
modulos bizonyítványt 3 fő szerezte meg, 4 főnek alapmodul bizonyítványa van, többen
már 1-2 modulból már sikeresen levizsgáztak. AZ alapfokú WEB-szerkesztői
tanfolyamra 6 fő járt.

A sportolási lehetőség a testi edzettséget segíti, növeli az önbizalmat, segíti levezetni a
feszültségeket, örömforrásul szolgál. Éppen ezért bővültek az edzési lehetőségek is,
hétköznap két este a kezdőknek és a haladóknak tartanak edzést profi pingpongosok.
Az eredmények közé sorolható kerület I. és kerület II. csapataink, ahol 15 fő játszik a
hozzánk járó fiatalokból.
A kínált programokon keresztül strukturált formát adunk a hétköznapi iskolán túli
szabadidejüknek, mielőtt a céltalan, magányos fiatal egyéb számára káros elfoglaltság
után néz.
Tapasztalataink alapján a spontán, választható igényes programok vonzók a céltalan
fiatalok között. Az elmúlt évben sikerült olyan programokat (főzősuli, kézműves-alkotó
sarok) kínálni a lányoknak is, melyek által megtalálták helyüket az Alapítványban. A
valahová tartozás igénye igen erős, főleg az érzelmileg magára hagyottak között. Ezek a
fiatalok ki vannak éhezve a figyelemre, szeretetre. A fiatalokkal foglalkozó munkatársak
indirekt módon, saját példájukkal, életvezetési tanácsaikkal segítik megtalálni helyüket,
céljaikat a fiataloknak.
Az évek folyamán már több generáció is felnőtt a klub védőszárnyai alatt. Büszke családapák
hozzák vissza megmutatni megszületett gyermekeiket. A 17 -18 évesen hozzánk járó nehezen
kezelhető kamaszok, most felelősséggel bíró szülők.
D. Horváth Piroska
Programkoordinátor
Budapest, 2008. június 16.

