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Táľry: Javaslat alapítvány tátmogatásźra

A napirendet ĺyíWzáľtülésen kell ĺáľgyalti, ahatározat elfogadásához minősített

szavazat-

többség sziikséges

EtőxÉszÍroSZERVEZETI pcysÉc:HuIrĺÁNszolcÁrrarÁsl ÜcyoszrÁly, HuľĺÁNKAPCSoLATI
!') n
a--lz

IRoDA

h

KÉszÍrprrp: Ro<uspłrvY-BoDoR GpRcpI-y
PÉNzÜcyl FEDEZETET IcÉľyBl./ľptr,ĺlcÉľypl-.lcĺzoI-Ás:

a-_|_-^

JocIroNIRoLL:

t.._,^'*_f

L.l ," ĺ;
L__t_
"..

NMAN EDINA
TEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság
Humánszolgáltatási
Hatáĺo zati

i

av as|at a

véIeményezítr

Blzottságvéleményezi

tr

bizottsźĘ számźra:

A

Vĺáľosgazdĺĺlkodasiés Pénztigyi Bizottsáýa Humĺĺnszolgá|tatási Bizottság javasolja a
Képviselő.testiiletnek az előteri es ztés mefrźtrgyalását.

Tĺsztelt Képvĺselő.testület!
I. Előzmények
Önkoľmanyzatunk többféleképpen is (pl.: pénzbeli tamogatással, kedvezményes helyiségbér.
let biztosításával) támogatja a keľületben mfüödő alapíwányokat, szervezeteket. Támogatási
kéľelemmel foľdult Budapest Jőzsefváľosi onkoľmányzathoz az lť1tságsza}ĺnai Tĺĺľsaság
Alapítvĺĺnyképviselője, dr. Nagy Adĺám (a kérelem az előteľjesztés |. szĺímúmellékletétképezl).

II. A beterjesztés indoka
A támogatandó tanulmány előkészületei megkezdődtek, emiatt szfüséges, hogy a képviselőtestĹilet a20|3. november 20-i ülésénmeghozzadĺĺntésétattlmogatźlssal kapcsolatban.
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III. Tényállásĺ adatok
Az A|apitvźny' valamint az Ifiúságszakmai Tlírsaság küldetése a haľmadik szektoľ, vagyis a
nonprofit szektor kibontakozásának, kitĺirésénekszakmai támogatásźna hivatott kutatások és
megfigyelések elvégzése.E megfigyelések egyik legfontosabb fejezete ajelentős, kiemelkedő
varosrehabilitáci0n kereszttilhaladó urbánus kĺizegek źúa|aku|ásźnakmegfigyelése, azon belül
a haľmadik szektor esélyeinek, lehetőségeinek és adottságainak alapos viz{gá|ataés a vizsgálatok tapaszta|atainak széles könĺ ismertetése. E szakteľĹilettik aktuaľs feĺadata a haľmaáik
szektor urbiínus kĺizegben töľténő kitĺjrésiesélycinck vizsgá|ata, amelynek vizsgálati terüleĹéül Józsefuaĺost választottĺĺk.A vizsgálat eredményeit kĺinyv formájábankívrínjlík megjeleníteni, mely a civil tiírsadalom-nonprofit szektor a|apjaiva|, a közösségfejlesaéši lehetőségekkel, technikĺĺkkal és ezek megvalósítási lehetőségeivel-esélyeivel foglálkô zik Jőzsefvĺíľosban.

A munkĺĺhozOllkormźnyzafunk

támogatásátkérte az Alapítvany. A tanulmárly atervek szerint 1 év a|att késztil e| és az elkészítésénekanyagi tĺĺmogatása (önkéntesek és öszttindíjas

egyetemistak áIta| e|végzendó feladatok) érdekében kérte az onkoľmányzat anyagi segítségét
6 millió forint eľejéig. A pľojekt teljes kĺiltségvetése9 millió foľint.
A könyv az A|apitvźny tervei szerint 200 példanyban 120-180 oldalon jelenne meg.

IV. Diintés taľtalmának részletes ismertetése
Javaslom, hogy az onkoľmányzat2OI4 novembeľéig ö,sszesen 6 millió Ft, ütemezés szerint
negyedévente l.5 millió forinttal tiímogassa az A|apítvány munkáját az a|ábbi feladatok elvégzéseérdekében:

könyv megírása,
a könyv szerkesztése,
a szfüséges kutatások, elemzések elvégzése,
az önkéntesek koordinálása,
e) a könyv lektoľálása,
f) a könyv nyomdai előkészítése,
g) a kĺinyv nyomdai kivitelezése,
h) a könyv 200 példlĺnyban töľténő kiadása.
a)
b)
c)
d)

a

Javasolom, hogy az A|apítvźnynegyedévente számoljon be az onkoľmźnyzatrészéreatámogatott tevékenységelőľehaladásźrőI, melynek teljesítés igazo|ásátő| a sz,erzódés szeľinti önkotmányzati kapcsolattartó (Komássy Akos) előteľjeszése és a Humrínszol gáItatási Bizottság
javaslata a|apjan a polgáľmesteľ dönt, a kĺivetkező negyedévi kifizetés aieljesítésigazo|n
elfogadását követően töľténne meg. A teljesítés igazolások ütemezése:
2014. február 15.
2014. május 15.
2014. augusztus 15.
2014. novembeľ 15.
Ahatétrozati javaslat szerinti ĺlsszegben a Képviselő-testtilet 6.000,0 e Ft fedezetetbinosít az
A feđezetbiztosítása érdekében a Képviselő-testület kĺiltségvetési
átcsopoľtosításról is dönt.

Alapítvany tźlmogatásáta.
V.

A-

diintés célja, pénzĺiryihatása

Az onkoľmźnyzat fe|ađataa helyi közművelődési tevékenységtátmogatása' valamint az iť1úsági tigyek, valamint a. településfejlesztés. A könyv megírása ázen tinkoľmÉnyzatifeladatok-

kal van ĺisszhangban. Önkormlínyzatunk jelenleg nem rendelkezik a szektor belnutatását, kitörési lehetőségeittarta|maző dokumenfummal, ezt ahiányt pótolhatná az A|apíwány munkája.
Terveikből és bemutatkozásukból kittĺnik, hogy megfelelő tudományos hátténel ľendelkez-

nek, az elkészült könyv gyakorlati, tényleges hasznot jelenthet a kerĺileti <inkoľmányzat és a
keľĺiletben mfü dő civi l szerve zetek számár a e gy ar źlnt.
A támogatás utalása negyedévente töľténne, aze|ső l.500 e Ft osszegutźtmogatás 2013. évben
esedékes' a fennmaľadó 4.500 e Ft utalására 20|4. évben keľĹilne sor.
A támogatás fedezetére 2013. évben az áItalrtnos taľtalék e|őfuányzatot javaslom megielölni,
20|4. évte e|ózetes kĺitelezettség vállalás szfüséges.
<j

VI. Jo gszabályi köľny ezet r ész|etes is mertetése

A

Képviselő-testiilet hatásköľe a Magyarország he|yi önkormanyzataitőI sző|ő 2011. évi
törvény 10. $ (2) bekezdésében,23. $ (5) bekezdés 5., 13. és |7.pontja, valamint
42. s 4. pontjában foglaltakon alapul.

CL)ooilX.

Kéťtikazalźbbihatározati javaslatelfogadását.
Hĺ'ľÁnoz.ł,TIJAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

helyi közművelődési tevékenységtámogatálsa, valamint
az iť1tlsági ügyek, valamint a településfejlesztési önkormányzati feladatok támogatása éľdekéa

ben

l.

elszrĺmolási kötelezettség mellett tźtmogatja azlť1tĺsźąszalgnaiTĺáľsaság Alapítvaný $zékhe|y: I0f4 Budapest, Flóris u. 26.; adószám: 18133002-l-41; képviseli: Dr. Nagy Adám)
bruttó 6.000,e Ft összegben 120-180 oldalas, eredeti alkotásnak minősülő, a üímogatás felhasznáIásźlval |étrehozott könyv megírása, szerkesztése, a sztikséges kutatások, elemzések
elvégzése, az ĺinkéntesek kooľdiná|źsa,a könyv lektorálása, nyomdai előkészítése'nyomdai kivitelezése,200 példanyban töľténő kiadása érdekében,melynek témája a civil taľsadalom-nonprofit szektor a|apjai, közcĺsségfejlesztési lehetőségek, technikfü és ezek megvalósítási lehetőségei Józsefuarosban, a kifizetés negyedévente 1.500,0 e Ft <isszegú iitemezéssel t<iľténika támogatźtsi szerződésben foglaltak szerint. A támogatás fedezeteként
20l3-ban l.500,0 e Ft ĺlsszegben az általanos miĺködési taľtaléke|óirźnyzatát jelöli meg,
2014. évre 4.500,0 e Ft összegben előzetes kötelezettségetvá|Ia|.

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: 20|3. november 20., atámogatás elsziímolásanakhatándeje2014. decembeľ 3l.

2. a) ahatfuozat 1. pontjában foglaltak miat7 azonkoľmĺányzatkiadás 11107-01 cím míĺkĺĺdési cél és általános taľtalékon beliil az általanos tarta|ék _ kötelező feladat - e|őirémyzatźrő|
összesen 1.500,0 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11105 cím _ cinként vállalt feladat - műktidési célúátadottpéĺueszkoz e|oirźnyzatéraalť1tlságszakmai Társaság Alapítvany támogatasa címen,

b) előzetes k<itelezettséget vźilral a 20|4. évi ktiltségvetés teľhéľe4.500,0 e Ft ĺisszegben
tinként vállalt feladatként a helyi adóbevételek terhére.
Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hataridő: 20|3. novembeľ 20.

3.

felkéľia polgáľmestert, hogy ahatfuozatban foglaltakat az ĺinkormźnyzat 2013. évi kĺjltségvetésérőlszóló ľendelet következő módosításrínál és a 2014. évi költségvetés tervezésénélvegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáĺiďo: az önkoľményzat 20|3. évi ktiltségvetésénekkcivetkező módosítása, legkésőbb
20|3. decembeľ 31., valaminta20l4. évi kĺiltségvetéskészítése.

4.

felkéri a polgármesteľt a határozat 1. pontja szerinti szeľződés a|źirásźna.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013. đecember 4.

A dtintés végľehajtásátvégző szewezeti erység: HumánszolgźitatásiÜgyo., PéruugyiÜgyo.,
Budapest, 2013. november
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Dn Kocsis Máté Úr
poJgármester
Polgáľmesterĺ Hivatal

Buđap.est.Fóvárog, tĄ!|. keĺü]et, Iózsefváľos

1ĐE2;Bäľoss u.63"67.

Táľgy: támogatási kéľéstanulmány készítéséhez

Tisztetť Polg{ryesteľ Úľ!

Táľsaságunk, 'az|fiilságszakmai Táľsaság

ĺás az

azt gesztoráló Alapítváńy 2007-ben,

illeřve Z0CIB.ban jött |étre, az ifirisági szakma önmeglratározásą szakrrrai
sztenderdjeinek meghatáľozása, aľtikulációja és a đöntéshozatďban való
rnegielenítés,ecéljábót, Az Ifiúságszakmai Társaság kĺildetésemĺndazon az

ifiłiságri.gĎen'$zäkértő civilekegliittműködé.sén-.gk geneľáIása,äkik azt.szakmának

.fogják féli ]Ily.en éľtelemben ä sz'eť'vezet .a?. egýĺk olyan thĺnk:tänk, ame]y
elmél'etalkptói é.s:Eyákorlati m{nkával ĺs segíti.'ąz ifiúsági és a civil szé}ffoľt.

áz

lĘúságs.záhlai Társaság' kii]detésé a haľmadik szel<tor kíbontakozásánat
kitöľésénekszakmai ťámogatásáľa hivatott kutatások és megftgyelések elvégzését.

E

megĘgy,,elések;

városrehab'iiíiáción

q5li}( tegfontosább féjezete a jelentőą kie5ng}kedő
kiresztül haladd 'uľbánus kőzegek átalakülásának

a harmadik szektor eséIyeinet lehetőségeinék.és
adottságąĺnalĺllapos vizsgäata .és a vizsgálatok tapasztala'tainak sŻéles köľű
ismertetésé. E szakterĺilettink aktuá]is .fěladäa ;a harmađikszéktoľ uľbánus
közegben tiirténő kitóľésĺesélyeinekrvÍzsgáJaa, ameJ1mek vizsgálati területéül az
ön kerületéti,Budap.est, VI,ĺI' kęrü|eĘ Iózsefuáľost lĺálasztottuk A tanulmány'1óJ,, az
azt szolgaĺ6 elők"1é'5łületekľój és ap' $,úségsza}cnai: Táľsaságról szóIó .részletes
leíráśtméIlékéĺém.
m.egfiry'ęlétę' -auon
'be]iil

a

Budapest, Józsefuáľos: QnkořĘán]tatánąk szíves támogatását
feladaęból. az ofiók ségítséeére
az önkénteseink és az
ösztöndíjasáĺnk'á|tal elvégzenđőfeladatok támogatáśában számítunk' amelynek

Munkánkhoz

E4Étl í.? hó.napos

méE'fedezetlen költséee 500.000.- forint'havonta.

Tekintettel: éľľa,ho85r a tanulmány előkésziileteit 2013' szeptemberében
m.egkezdjüĘ tĺszle]ettéllĺérjiik,.hqgy a t'á.mogatásrót. szóló döntését mihamaľabb

sżíveskeđjén
Íńeghozni. Természeteĺen támogatásuk esetén |őzsęfváyos,

Ôhkorľnányzĺĺtaa tanulmány fôtámogatói közgtt. 5zeľepel, s

a

ltanuĺmán5r

éIlĺésżĺréśéľől:Réťéś{ikre
folyamatábän.islkészségg9l.ny'rijtunk uájékoztagísĺ

I(öszönjük rneg{Ísztďő figĺelmét,bízqnk benną hogy mpnkánk jelentősége és
váľhaťó eredńéayei m;eggyőzték arról, .hogl aź. onkoľmányzatut reľnélt
támogatásávď elkésziilő munka fontos közérdeket szo|gál,

t,

lidu.ĺ"lett"}.

{-.. " c-.ĺ.Dr.

NaryÁdárn

Ifiriságszakmai Társaság / ISZT Alapítvány
Budapest, 2013; au$uszüus 6..
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Á HĚRMADIK.SZE.$ľoF..KIToR,ÉSI.t,tHETösÉcľl
kiadwźryĺtervezet

Bár sokszor előkerĺil a cĺvi} világ és a nonpľofit szetęťoŕ témaköre, kuľrens
háttéľanyaggal, a lokalitásot elsősoľban |őzsefuáros szárhára irasználható írott
könywel-szakanyaggal nem rendelkezünk, íw az éľdeklódők pusztán az
ęlőądások;'pľezentácĺók aliapján.vagy s:zétszabdalt'iroda.lmakból bájékozódhatnak a
témáľól.
Pedig mlnd

a civil, mĺnđa

váľospolĺtika eľősen támaszkodik úgmevezett

hoľi,zontális e!érnek1e avaz eg1Ąk sem alapvetően szektoriálís politika Mjn{kéi
'p.o!itjká, ĺiBŁ ezetr(.fohtossága ma még kevéssészervesü.lt a szakgondotkodásban,
.p.edi,g]mindłéttő a Eíľsadalmi megújulás zźioga: a civil :aftitűd, nllnt lehe!őségi a
uäľosfresz}połiĺika; mint ery ország tíikľe.

Á

teľVezett könyv ą civĺI társadalom.nonprofit szektoľ alapjaival, a
'közössé'8fejlesztési lehetőségekkel, technikákka] és ezek megvalósítási

:Ié.heťőségeive!-sélyeivelfoglalkozik |ózsefuáľosban.

|ózsefuároś számáľa azért is'bírhat lailönĺis jelentőséggel egĺ ilyen anyag, mert az
áż litfeliijítások, a bétłinělernek adják, hanem. ae
.éihęťő' kĺizÓsség; összetártó és: összetaľľozó társadalom. Józsefváľosban ezzel
:összhangbąntöb'b alapvětő táľsadalrnĺ véltozást gęnerálo. ýláľosfejlesztésĹprográm
élh.ető. 'ýáľost .neľn el.sósorban

é.nrelýę.l.łtehl- rlďan váItozó.méľté-kbęn é.s huliá'mzi eľédmény.€trr4<e! - de a
haľ'madik szektoľ megújuló szerepének lehetősége is benne foglďtatik. Józsefuáros
alapvetően belváľos, amely t<ritĺkus helyzettel szembenéző, átlagos és

:ząj,I.iBi

kiemě1ke{{en ľéndéżéťt.
táľśadďomćp................opoľtg]i}ĺąl. társadälmi szĺývettęl eglaŕánt
ľeĺde]tr<ężikA haľnradlk sz'ektoľ.keľjilEťiielenléte éśtiti'ľéśĺ
esély.ei tekĺntetében

.llárgĺĺ,kiilĺinbóiő köľny.ezeř. áťtekintése. is .célsżeni. A társadalmi fejJődést

'kĺilĺjnbiizőperspektívából lá$a és éli meg egy civil szerveze|'a'Palotaneryed.vagy a
TiszwĺselőtéIep konszqlidalt, kl.szÉmítható kĺĺrĺiménýÉketjéleniő
vĺszonyai között,
a 'GśaľĘĺjk:ne.gy.ed;a" Népvính,áz:negled a lłosoncÍ'nesle.d, Ý'ag}ř a Kbľepesdűlő
ĺdentĘáEában és lközösségi ak..!ĺgĺtásában 8ľ€n$9, de a'łélvatö viítśágjelenségektő}
.ľnén!e5.té$}<dľében.és. 'ettćI
'is éľd.emben €ltéľő kitöľ€si peľspektívát jélent á
kľĺ'ąisn.eg4edékben alĺár váłságkezelő munkáľa is kény.szeľüIő civjllĺént
j utni.
értékélhétőéŕědňénýe

Áz átľe]ĺintés:hasznosságáŁ le$nká.bb alátámasz$a |ózsefuáľos nagrvolumenű
váľosťejleqztésg amely előtt kétféleperspektíva van] vagy az elöľegedést.

e.lvándqllást fsdkl$ntő.; aa élefuiĺlősége.t:élefnívot.eiiiéj'Ő. .feilesztési pľogľaĺnok
ĺ6nnékllétľe1 wóryĺtó' hospĺlal szem}élet . v'agľ eze'k:neń széłveslilnęk és al.ĺkoľ

tańtÍi'Iehetiink

Jďzś;e'fu'ár,ps.ho,,s'BÍce' ggndozás{nak E.Imél'et.ben iełlát trehetseges
'megľá|toztätni az elöregedés.elvándorlás trenđjeit. s ebben a váľosfejlesztés

kiernelt ielentőséggel bíľ,de hogiĺ ez a 5nkorlatban menn'yĺrésikerüI az persze

ké1déses.Minđamellettfel kell készrilni arra a ku]tuľáIÍs sokkrą. hog7 a jelenleg
łenni] szemléletet cŠakakkor válthatja fe! a ,,reřdĺnek lenni
"cjki iózsefiúrosinäk
életéryćse1i ha' a jején}egi cĺvĺpeľ5pát.tĺvé a szektor szę.."ptäi elt"l ueg"*tt
tęvéaenység,.annakmegíté}éseés az ezżel lĺapćsolatos szemlélet változik.

A.

ta1utmány .egyéľtelmíí.rendeltetése többek kôzött.

hogy fettáľja a

és
1lárosfej}esztési stratégiaĺ lépéseka harmadik.szektoľľa, annak érvä'yesrĺĺesére
kiÍöŕési. esé'i'ýeiľegy'akoľolt hatásĺą ézěn keresztül a haŕmadik szektor á]tal

képviselt szocia]izációs szegmens városféilesztéssel összefiiggésben bekövetkező
váItozásait. Budapest lózsefuároą mĺnt vi2sgálati terület sajátos példá.kkal szolgá}ja
e vá|tozá'si peľspektíva áttekintésér Mind az Európa Belvárosa Program, amelýnát
]'s.egíÍségév'e.Ia
e]itnewed.', Palotanegĺed fé!újításaĺnáiodik ütemben
',belvárosi
.térĘ llliqd í .M-ągdplna
Negyed Pľo8ľąľn,amety Budapest egiil( legkritÍkusabb
tfsalal'plĺ yĺs;onyre1dsze1é.ben lmmáĺ haľnradik szakąsiában tolgożik a
váľqsfgjléśztéś
szociális ľeha.bilitáció kategóriába iliesz,tett. mqďltljeuen
g;1ĺikereser,r. áťrendezi a harrnadik śżektoréletkörtilményeit, viszo.nýtási
:1en{sze,ľét s ězen, keresztíil. érdémben alákítja a civil társadalomra jellemző
értékrnátŕixotis.

A he]'yĺetet felmérő, áttekinüô :é.s eleľnzó munkába4 számos - tcibbnviĺe
józsefuáróśi - önkéntes kiizreműkddésérelesz szükség. Az álfogó munka
szakmai
az IfirÍságszakmaĺ társaság végzi kutatóinak
}<9oraĺn|9!ĺi{t.
kozręrhűkĺidésével,valamint kutatási ĺĺsztöndíjas hallgatók bevonásival.
és. felügye|etét

A

kiad]j.Í':}'-j::hni$i
.és pénptigĄ gondozását az l$riságszakrnai Társaságot
gesztoľáló ISZT Alapítvány
végzi fld. alább), a tanulmány elkészítésével
kapcsolatos költségekbe számos lailső'támogat{
A

tąĺ.t.ułr.né,ny az.átteklntő.

hoązájáľulásátkezdąményeztiik

munka befejeztěvel regisztnáltl<önyv..forřnájálian;elenĺk

!9Ą.tscJtp{ai paraméfeľe'i válhatóan. az alähbiak lesznek: 1zb..ĺ8o oidai,
iózsefvárosĺ képĺllusztníciókkal kís.érľ'fľllęo!.oľkiadvány.

AZ IFIÚsÁGsZAI(MÁI TÁRsAsÁc ÉsÁzAzT GEszToRr{.I,ó

lszľ ł.ĺĺpÍľv.Átĺy

ez lĘris'agszakmaÍ Társáság és azázt:gésztoľłáló Alapítvány 2007-berr, illetvę 2008.
ban jĺitľlétre, az iflúságĺ szakma cinmeghatározása, szakmąi sztenderdjeĺnek
ĺneghatározásą artikulácĺójä éŠa döntéshozatalban való megjéleníťésecé.ljából' ,.A7
lĘ'tis,iágszakmai Társaság ktildetése ĺniÍidazon az ifiriságíi.ryben szákértő civilek
egĺitťmtiköđésénekg,gíerálášal'ąklk :az! siakmának fogják ľel. Ilyen éľtelemben a
sz'ęľvezet az e$łik olyan .think.tank; lameiy elméletalkotói és $latoľlati munkával
is segíti az ifiriságĺ és a civil szektoľŁ'
szakmai eryritťműködést alakított ki gyakoľlatĺlag valamennyi
szakmai műhetlyel, thĺnk-ťanlrkel,, he}yl háúőzattal, ĺlletve a Magyaľ Pedagogiai

,{ sze.rľęzet szoros

Ťársaság.Szabadiđő-pedągógiäĺ Śżakośżtá}yávalés a.Magyar Szocio.lógĺai Táľsaság
I.t riságszoci oĺó giai'Szakosztátyával..

Az ÍszT]ľnlíkodteti máľmä ĺs tĺj'bbelł'közt az Állj ide-áltj oda ľoadsaow-t {edttĺg 16
alkalommal, 12 helyszínen), közreműködtünk a Cĺvil lĘlisági Éves Jelentés
létłęhszáséban, a Probléma-e vagy lehetőség az iĘúság c. tanköný.|{Bgiĺittében, a
]Kapcsoskĺinyľ néven elhíĺeśiilt
lsriságĺigy módšzertani 'kéżikönyvének

.társsaeľkesitésébenKorábbaiÍ a szeľ.vezetűnk szervezte az rĘrisági Sza}gna
'Oŕszá$os Tálálkozóját $ al$aJomĺnali Túcatszám ľendeztünk civi} ta]álkozóIiaľ
(né&ĺiéđéýes
ISZT ľnűhe{yek; vjđékés l$úságĺ konfeľencíasgirozat stb'], t<ét
.älkälCImmál oľszágos m,űhelýJ<onfeľen€iát fReset Mobilihás és Reset ifiúsáepgyJ.
;amely utóbbi .záľónyilatkozata aż,(i|ta'is .i'gazodásĺ pont a cĺvil ifiúságszakmaĺ
szükségletek kapcsán.

Áz

:ISZ.T

Alapíffán}' řnár ma is megkenilhetetlen,

ha'

sŻektorróI.ý' än szó.

az ĺĘtiságrig6ő1 vagi a cĺvil

Korább! I eg1ragyqb,b pľoiektjeink

r. .Ált iđe-.átlj oda - roadsho.1vlifiúpágsegítőknek
'q ĺSZ0T - 'Ifiúság! Szakma országos Találkozója

l

Vjdék éę llłrĺsásé- .kdtatrášéq műhelykonferencia.soľozät

c' iI$zA.ł - Itűłágszakrnai TalálkoeásoŔ
..Ifi łĺ.ságiigł'-azli8.ri"sági,sła'Iłri1a:atápkĺiny.ve
Áz.ISZt,l\tąpŕtvány technilĺai aťĺätai:
Cím:10?4 Rómer Flóris u 26
AdrÍa u 69,
toĺťécĺr.nł.1158
Ké.pvrsslől .!ilégy. Ádám dľ.
Bejegzési VĘzés: 10680 Fővárosi BÍľóság
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