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Budapest,

Tárgy: Javaslat a nyári napközis tábor
programjainak bővítésére
Tisztelt Képviselő-testület!

A kőbányai általános iskolás korú gyerekek nyári napközis ellátását, mint alapfeladatot a Kőbányai
Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ végzi 1990 óta. Az eleinte több száz fővel működő tábor az
évek alatt fokozatosan csökkent, a tavalyi évben az induláskor napi 100 fő a nyár végére napi 60 fő
vette igénybe a tábor nyújtotta szolgáltatást.
Ezek a számok azért tűnnek nagyon alacsonynak, mert a 6-14 éves korosztályról rendelkező adatok
alapján több százra tehetők azok száma, akiknek nagyon fontos lenne, hogy a nyári időszakban
szervezett keretek között töltsék szabadidejüket, miközben napi háromszori étkezésben részesülnek.
A létszámcsökkenésnek több oka is van. Egyik kétségkívül a megváltozott helyszín, (a Maglódi úti
tábor megszűnt, négy éve „pusztul" a terület) Ml. a gyerekek utaztatásának megszűnése és nem
utolsó sorban az ezt a területet is sújtó kemény megszorítások. A Kőbányai Gyermek és Ifjúsági
Szabadidő Központ felé megfogalmazott célok között szerepelt a napközis tábori létszámok bővítése
az un. rászoruló gyerekek számának növelésével. Ennek érdekében az idei szezon előkészítő
munkáinak során egy szorosabb munkakapcsolatot alakítottunk ki az iskolai gyermekvédelmi
felelősökkel, az osztályfőnökökkel, a gyermekjóléti szolgálattal és a családsegítő szolgálattal, hiszen
ez a feladat nem csupán oktatási.
A tájékoztatás során arra törekedtünk, hogy ne csak az iskolák közvetítésével jusson el az információ
a szülőkhöz, hanem közvetlenül is értesüljenek az önkormányzat által biztosított lehetőségekről.
(helyi újság, Kábel Tv, civil szervezeteken keresztül)
Fontos és erről az iskolák igazgatói támogatásukról biztosítottak bennünket, hogy az első két hétre
történő befizetéseknél, melyek még az iskolákban történnek, nagy odafigyelést tanúsítanak.
A kihasználtság növelését és létszámnövekedését eredményezheti, ha Kőbánya városközpontjától
kieső területről (Keresztúri út) reggelente egy busz összegyűjtené a gyerekeket oly módon, hogy az
Újhegyi Itp-et érintve érkezne a KÖSZI-hez. Számításaink szerint ez 45 kisdiákot jelentene naponta.
A szervezési feladatokon túl az eredményesség fontos tényezője a sokszínű program és a tábor tárgyi
feltételei.
A programok összeállításánál figyelembe vettük a tábort többségében látogatók sajátosságait és a
viszonylag tág korosztályt.
Elsősorban a különböző mozgásformákra helyeztük a hangsúlyt (néptánc, akrobatikus rock and roll,
taekwan-do, foci, atlétika), de szerepet kapott a sakk, bringa suli, stb.
Minden héten mindegyik foglalkozás szerepelne a programkialakításában ezzel is biztosítva, hogy
mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb foglalkozási formát.
Csak az állandó és változatos programok tudják a gyerekeket lekötni és vonzóvá tenni az egész
tábort.
A tábor népszerűsítése hosszabb távon nagyon fontos, ezért programunkban szerepeltetünk egy
olyan DVD elkészítését, mely a tábor életét mutatja be, amit jövőre az érdeklődő szülők és gyerekek
megkaphatnak.

Természetesen a mellékelt táblázatban feltüntetett formákon kívül az eddigi események is
szerepelnek a kínálatban, mint a kézműves foglalkozások, színházi előadások, a KOSZI uszoda június
július hónapokban, a heti egy kirándulás stb.
(A napközis tábor hatékonyabb működésére tett javaslataink költségigényét mellékelt táblázatunk
tartalmazza)
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem támogassák elképzeléseinket annak reményében, hogy a kőbányai általános iskolás korú
gyerekek a nyár folyamán színvonalas programok közepette tölthessék el szabadidejüket.

Határozati javaslat
1. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a
Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központnak a nyári napközis tábor programjainak
bővítésére tett javaslatát.
2.

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári napközis
tábor programjainak bővítéséhez szükséges bruttó 3.567.500 forintot a KOSZI
költségvetésébe, a kulturális programokra céltartalékba helyezett 12 millió forint terhére
biztosítja, melyet egyben fel is szabadít e keretből.

Budapest, 2010. május 4.

Törvényességi szempontból látta:

dr. Neszteli István
jegyző

Programok

Alkalom

Nettó

Bruttó

Buszos szállítás Keresztúri út
- Újhegy - Tábor

44 nap oda-vissza szállítás

1 540 000 Ft

1 925 000 Ft

Néptánc-népi játék

12 alkalom

120 000 Ft

150 000 Ft

Színpadi táncok

10 alkalom

50 000 Ft

62 500 Ft

Művészi torna, modern tánc

10 alkalom

50 000 Ft

62 500 Ft

Sakk

24 alkalom

160 000 Ft

200 000 Ft

Taekwon-do, sportfoglalkozás

18 alkalom

144 000 Ft

180 000 Ft

Foci-atlétika

24 alkalom

160 000 Ft

200 000 Ft

Standbelépő:Újhegyi Uszoda

14 alkalom/20 fő

126 000 Ft

157 500 Ft

CD készítés

15-20 perces referencia anyag

60 000 Ft

75 000 Ft

Múzeumi belépők

10 alkalom/20 fő

120 000 Ft

150 000 Ft

Bringa suli

4 alkalommal

240 000 Ft

300 000 Ft

„Roma program"

9 alkalom

84 000 Ft

105 000 Ft

2 854 000 Ft

3 567 500 Ft

ÖSSZESEN:

