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A Jövőbarát EgyesĹilet (koľábban Alapítvány) l992^benkezdte tevékenységét a gyermek- és
ifiúságvédelem teľületén, Óbudán. l5 éven tl."s'túĺ azriĺeli Sportbajnokság ńevrĺ pľogram volt
állandó szolgáltatása' mely a mai napig él, és amelyet a hětvégi esteten látog"atnak a Íiatalok. A
pľogram tobbek kozt drogpľevenciós céIlal azértjött létľe, hogy a hétvégi tňĺtus idoszakban a
fiatalok és a fiatal felnőttek a veszélyek és ártalmak helyett a sportolást, klubeletet, kultúrát,
közösséget válasszák, védett környezetben.

2007'ben nyitotta meg a szetvezeta KRÉIrĺ (KReatív Élo vĺnely) nevű alternatív
napközbeni gyeľmekvédelmi alapellátást. A hét négy napján iskola után ĺátogatják a pľogľamot a7-
l8 évesek. A sportolási lehetoség és a klubélet mellett képességfejleszto játéĹoĹ, tanulási
nehézséget javító foglalkozások' korrepetálás' kreatív-alkotó műńely, mrivészetterápiás csoport.
egészségre nevelo és egészségmegőľző beszélgetések, közös főzés ěgészséges alapányugoktól,
prevenciós beszélgetések és a sikeľélményt szapoľító veľsenyek' játekok va4* 1ďteliesšeg igénye
nélkül) ahozzánk látogatókat. Az iskolai szüneiek kiemelten fonřosak, ezériekkor rendszeresen
szeľvezünk kirándulásokat, kulturális pľogramokat, sportos foglalkozásokat.

2015-ben indult el a Kapaszkodó elnevezésű baba-mama klub, elsősorban azon köľnyékbe1i
édesanyák és kisgyermekeik részére,akik a gyermeknevelés' családfenntartás mindennapjaiĹan
nehezebben boldogulnak, gyakran egyedülálló szüloként élnęk gyeľmekükkel. A p.og.u--bun
védőnő, dietetikus, teľmészetgyőgyász,művészetterapeuta, szocúlpedagógus, aeiobň edző,
óvodapedagógus beszélgetett az édesanyákkal, valamint ľendszeľeśen sór Řeľtil közös, egészséges
és koltségkímélo ételek elkészítésére, pelenka és babakellékek adománybeli osztására,tanácsađásľa,
egymás kcizti tapaszta|at cseľére, valamint a gyermekeik ťeliigyeletére játékos, fejleszto formában,
szakembeľek vezetésével'

20I6-to| a Kapocs Alapítvány összętett álláskereso pľogľamjával bővült a Jovőbarát
Egyesület szo|gtitatása, mely egy olyan komplex álláskereśo t<lub, äľlol az munkakeresok teljes
felkészítést kapnak a munkavállaláshoz. Szeńélyes beszélgetés, önéletľajzíľás kĺizosen a szociális
munkásokkal, felkészítés az állásinterjúľa és folyamatos kápcsolattartás á kliensekkęl. A
progľamban dolgozók a szervezet tobbi pľogľaĄában is aktívan dolgoznak' ezzel jobbanľálátnak
az egyesület működésére és segíti a kliensękkel való hatékonyabb egyiĺttmĺködést. Jelen1eg a
program már önállóan a Jövőbarát Egyesülethez Ártozik, a benne dolgozók a rRÉvĺ-uen iš
főmunkatársként vannak j elen.

A2020. március kozepén kialakult járványügyi helyzetľe való tekintettel a Jövőbarát
Egyesület is bezárta klubhelyiségét kisebb idoszakokra, ama fiatalok nagy ľészévęl rendszeľesen
tartottuk a kapcsolatot a közösségi média cset felületén, telefonon, egyén1-és csopoľtos segítő
beszélgetéseket tartottunk számukra'

Az újbóli nyitvatartások jól megmutatták, hogy a fiataloknak igényük van rá, hogy
szabadidejüket a Jövőbarát Egyesületben töltsék, napi 25-30 fő ľészvéielével teltek a délutánok a
hivatalos jelenléti ívek aláírásai alapján.



A Jövőbaľát Egyesület fő tevékenysége, a Kľeatív Élo vĺĺnely (KREM)

Az eddigiek alapján elmondható' hogy a KRÉM pľogramot látogató gyermekek többsége
valamilyen szempontból hátľányos helyzetű. Jellemzo, hbgy családjaikban ňpi szintű megélhłési
gondokkal küszkodnek a gondozók, továbbá szinte kivétel nélkül megjelenik ä családb uná, u
mentalitás, mi szerint a tanulás és a képzettség nem rendelkezik külc'ňbsebb értékkel, a
megélhetéshez fontos egy megfelelő munkahely, de elsősoľban a keľęset a meghatáľozó, a tudás
vagy szakkópesítés és azok megszerzése ťelesleges ftĺadozás. Erľe a jelenségľě kívánunk évek óta
válaszolni pľogramunkban, a szüloket részletesen informálva és olykär bevo-nva a programokba'
Valljuk, hogy minden gyeľmek egyfoľmán értékes, és rendelkezik valamily"r, m"gĹ,iuó
képességgel, tehetséggel, mely gyakran nem mutatkozik meg aziskolában v agy a családi közegben.

Tudatosan használjuk apozitÍv megerosítés számtalan változatát,mert a hozzánkellátogató
gyeľmekek tobbsége napi szintrĺ kudaľcokat él meg az oktatási intézményekben és a családban
egyaľánt, mely rendkívül negatív hatással van önértékelésükľe és magatártásukra, és a
bűncselekmények elkövetéséľe is nagyobb hajlammal bírnak, ha azt|apaszta|ják, hogy értéktelenęk,
képzetlenek. E mellett sokuknál előfoľdul, hogy a szülok nem képesekmegđelo köžeget teremteni
számukra a mindennapokban, mely elengedhetetlen lenne a kiegýensúlyoiottfejlődésiikh oz, ezéll
többek kozÍ az élménypedagógiai és élményterápiás foglalkozásokat is szeretnénk a programunkba
beilleszteni, művészetteľápiás módszeľekkęl. Valamint tapasztalataink alapjánelmondhňó, hogy a
kĺirnyező lakótelepeken élő gyermekek és felnőttek kc'zĺ'i sokan i''geľszegěny és ťokozottan
stľesszes életet élnek, ahol nincs helye sokszoľ a töltődésnek, a szabadidďszóľak oztato és éľtelmes
eltoltésének, igy a KREM program altęrnatívát kínál annak éľtékes kitöltésére.

Humánerőfoľľás

20l4-ig háľom fo állandó alkalmazottja volt a szetvezetnek,2OI4 őta ez a számöt fóre
bővült' a pľogľamjaink növekedése és a benne részt vevők miatt. A 202l-es panđémiás idoszak alatt
és után dolgozóink szźtma ismét három fo. A dolgozók, elsosoľban segítő foglalkozásúak, de ok
aktívan részt vesznek a szervezętháttér tevékenységében is, úgy miniirodařezeÍés'könyvelés,
pályázat'ťlgyelés és íľás, digitális kommunikáció, beszámolókészítés, rendezvényszeľvezés,
kapcsolattaľtás, adománygyűjtés, valamint számtalanolyan tevékenység, mely nélktilozhętetlen a
szeľvezet műkodéséhez. I főáI|ású és 2 ľészmunkaidős dolgozó teszi ki az állandó team-et, ezen
kívül 15 onkéntes dolgozó segíti munkánkat alkalmanként (foglalkozásvezetés, grafikai
tevékenység, ľendszergazďa, védonői tanácsadó, belső-szervezéti továbbképzés)
További állandó munkatársakat kívánunk bevonni a pľogramokba, egy-egyklub óra vęzetés ére. Ez
lehet egy zenés_énekes foglalkozás, zsonglőrködés' művészetterápiás foglalkozás, ďrámajtték SNI-
s gyerekekjátékos fejlesztése, szinházinevelés' nyelvoktatás, digitális készségek fejlesztése,
pľevenció az online világban.

Ahogy eddig is, továbbľa is fogadjukazonkĺizépiskolás tanulókat, akik iskolai közösségi
szolgálat teljesítése okán látogatnak el hozzánk. Ennek hozadékaként jelenleg 1 fő onkéntes
dolgozik az egyesület Éjféli Spoľt pľogľamjában, l fő pedig a Kreatív Élo ľĺíhelyben.
A pľogľamok fenntar1hatóknak bizonyultak az eddigiekben, amellett, hogy minden évben óriási
kihívást jelent a minimális anyagi források megteremtése. Tagja uugyu.'k-u' Óbudai Kábítószeľ
Egyezteto Fórumnak, ahol éventę tobb alkalommal van lehetőségünk napľakész információkat
szerezni a szenvedélybetegségekről, így hatékonyabban tudjuk pľevenciós drogprograĄainkat
alakítani.



Eľasmus* (,,Shake a Leg,,Togetheľ!'')

2020 janutlľjában kezdetét vette egy egyéves (másfél éves a jáľványügyi helyzetek miatt)
Eľasmus* transznacionális projekt, mely soľán 5 fó képviseli a Jövőbaľát Egyesületet 4 másik
ország küldötdei mellett. A pľojekt alapgondol ata az aktív és egészséges életmódra való figyelem
felkeltése, woľkshopok és eloadások a helyes táplálkozásról és testmozgásról, mindez angol
nyelven, 2 program helyszínnel Euľópában' valamin három pľojekt talá|kozőval' mely kcjzül egyik a
Jovőbarát Egyesületben zajlik le. A kĺjztes időkbęn a közösségi média csatornáin teszünk kozzé
információkat, online ,,kihívásokat" szęryęZnek a pľojekt kooľdinátoľai az egészséges testi-lelki-
szellemi életmód témájában. Egy pľojektta|áIkozo máľ létrejött Torokoľszágban, mely során
személyesen megismerkedtek az ot ország csoportvezetői, valamint megszületett a teľv a két
pľo gramállomás taľtalmáró l.

2020-2t főbb eseményei

A2020-2l-es lezárásokkal és elmaľadt rendezvényekkel telített idoszakában számtalan
online konťeľenciáno nemzetközi képzésen vettünk ľészt.

A már említett Erasmus-| pľojekt egyik tagja állandó munkatáľsunk, akinek tĺjbbek kozt
nagyszeľű lehetősége nyílik a jó gyakoľlatok cseľéjéľe a találkozók soľán.

Egy török szeľvezésű Erasmust konferencián is volt szeľencsénk ľészt venni, mely a NEET
(foglalkoztatásban, oktatásban vagy képzésben ľészt nem vevő) nemzetkozi jelenségről,
megoldásokľól és elemzésről volt szó.

Szintén az elmúlt év eredménye, hogy a szervezet részt vett az elso fővárosi ľészvételi
koltségvetés tanácsokozásán, ötletek elbíľálásán' majd a folyamat további lépéseibe is betekintést
nyerhettünk.

2020 július-novemberig a Kľém pľogľam heti négy alkalommal volt nyitva, napi 25-30 fó
ľészvételével'

2020. decembeľóben egy, ajárványügyi rendelkezésekhez igazodő karácsonyi ünnepséget
tartottunk, melyen összesen 80 fő ťratal vett ľészt.

2020 december-2)ZI május kozött online és személyes kapcsolattartás' külso helyszínű
programok zajlottak.

202l. májustól és jelenleg is csökkentett nyitvatartással éľjük el a célcsoportunkat, anyár
soľán pedig osszesen 200 fő jutott el a Pünkösdfüľdoi stľandfuľdőbę'

202l augusztusában Észak-Macedóniában zaj|otta,,Shake a leg togetheľ'' ifiúsági cseľe, 5
fo részvételével

A pandémia soľán kialakult lezárások és gazdasági problémák a Jövőbarát Egyesület működését,
anyagi kĺirülményeit is érintették és fokozottan meghatározták' de bízunk benne, hogy
tevékenységeink fenntaľthatóak maradhatnak. A heti tobbszöri találkozás a célcsoporttal aztmutatja,
hogy kiemelt igényük van a fiataloknak az együttes élményľe, a kĺizosségi találkozásľa egy védett
és elfogató közegben.

Tisztelettel köszonjük abizalmat és a támogatást, mellyel nagy mértékben hozzźljćtultak
muködésünkhoz!
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