SZINERGIÁK A FŐVÁROSI ÉS A
KISTELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI
MUNKÁBAN
az IFJÚSÁGSZAKMAI TÁRSASÁG,
az IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE,
valamint a TÁMASZPONT MENTÁLHIGIÉNÉS OKTATÁSI
ÉS PREVENCIÓS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
a JUVENIS – ifjúságszakmai estek keretében tisztelettel hívja Önt a vacsorával egybekötött
nonformális találkozóra.
TÉMÁNK: Mi határozza meg a települési ifjúsági munkát egy nagyvárosban és/vagy egy
kistelepülésen? És az agglomerációban? Meghívott szakértőink előadások és a résztvevőket
bevonó panelbeszélgetés keretében vizsgálják meg a nagyvárosi, az agglomerációs és a
kistelepülési ifjúsági munka hasonlóságait, különbségeit. A szakest mottója is lehetne: Egymás
mellett működés vagy együttműködés?

IDŐPONT: 2019. 11. 29. 17-22 óra között.
•
VENDÉGLÁTÓNK: Az agglomerációban
található Veresegyház ifjúsági életét 2011 óta
meghatározó
Támaszpont MOPKA.
HELYSZÍN: Köz-Pont Ifjúsági Ház,
2112 Veresegyház, Fő út 68.
Előadóink:
•
•

Böröcz Lívia- Ifjúsági szakértő; Fiatalok a részvételért Egyesület
Szabó András- Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Vezetője

Panelbeszélgetés résztvevői:
•
•
•
•
•

Benkő Fruzsina-szociális munkás, az InDaHouse Hungary alapítója
Bázsa- Mosó László- H52, Ifjúsági Iroda szakmai program felelőse
Szentpétery Elemér-Együttható Közösségépítő Egyesület elnöke
Maczó József- Támaszpont Mopka- kuratóriumi elnök
A beszélgetést moderálja Török Tamás- iűfjúságsegítő

JELENTKEZÉS: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet: 2019. 11. 22ig titkar@iszosz.org email címen.Kérjük jelentkezésénél jelezze, ha speciális étkezési igénye
van!

Nagyrabecsüléssel várjuk a rendezvényen!
A rendezvény helyszínének megközelítése:
Vonat – Budapest Nyugati pályaudvarról minden egész órakor Vác felé induló S71 jelzésű
személyvonattal Veresegyház állomásig, majd innen gyalog: 800 méter a Fő úton. A ház bal
oldalán a SÜNI vegyesbolt, jobbról egy pecsenyesütő található. Az Ifjúsági Ház egy kék színű
családi ház.
Volánbusz – Stadionok buszállomástól, illetve Újpest – Városkaputól is indul menetrend
szerinti járat, ahonnan Veresegyház, Fabriczius József Általános iskola megállónál kell
leszállni. Innen körülbelül 150 méter gyalog.
Gépkocsi – Budapestről a régi 3-as főúton Gödöllőig, ahol a Szabadság térnél kell balra
kanyarodni a Dózsa György útra. Innen egyenesen tovább, Szadán keresztül egészen
Veresegyházra a megadott címig, amely jobb kéz felé fog esni.
Másik útvonalon Dunakeszi-Fót-Csomád felől a Budapesti úton keresztül érkezünk
Veresegyházra, ahol a Fő útra, jobbra kell fordulni és innen bal kéz felé fog esni az Ifjúsági
Ház.
GPS koordináták: 47°39'22.3"N 19°17'11.1"E
(https://www.google.com/maps/place/47%C2%B039'22.3%22N+19%C2%B017'11.1%22E/@47.6560
943,19.2867435,16.74z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.6561944!4d19.2864167 )

Parkolás: Mivel az Ifjúsági Ház a Fő út melletti szervizúton található, a szervizúton végig
kialakított, az útra merőlegesen felfestett, térköves parkolók vannak. Aki itt szeretne éjszakára
maradni, annak ez a parkolás nem megfelelő, mivel szombat reggeltől nagy piac van, ami a
szervizúton végig betelepül. Ezeket az autókat az Ifjúsági háztól 50 méterre található nagy
parkoló területen lehet parkolni.
Alvási lehetőség: előzetes jelzés alapján a Köz-Pont Ifjúsági Ház nagytermében (ahol maga a
rendezvény is lesz) a rendezvényt követően kempingágyakon ingyenesen 15 fő elhelyezésére
van lehetőség.
A közelben található (2112 Veresegyház, Csokonai utca 2-4.) a Libra Wellness Hotel, ahol egy
éjszakára, reggelivel, wellness használattal együtt két főnek egy szoba körülbelül 29.000.forint.
***
A Támaszpont Mentálhigiénés Oktatási és Prevenciós Közhasznú Alapítvány
2011-ben alapították, 2012. március 06-a óta üzemeltetik a Köz-Pont Ifjúsági Házat. Fő
tevékenység az Ifjúsági Ház üzemeltetésén és a Házban zajló programok biztosításán kívül a
rendszeres, kihelyezett osztályfőnöki órák tartása több témakörben is, saját és városi ifjúsági
programok szervezése, lebonyolítása, prevenciós tevékenység, hátrányos helyzetű fiatalok
segítése, nemzetközi mobilitási programok szervezése, nemzetközi önkéntesek küldése,
fogadása. A szervezet 2012-óta az Eurodesk

