
Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Az elmúlt három hónapot a következő év kerületi ifjúságpolitikai programok kidolgozására           
szántuk, hiszen hamarosan döntenie kell a Képviselő-testületnek a következő év          
költségvetéséről. Ebben szorosan együttműködünk a területért felelős alpolgármesterrel,        
Orosz Annával. Fontosnak tartom, hogy az idei évben kiírt szakkollégiumi pályázat a jövő             
évben is folytatódjon, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy valóban nagy igény van egy ilyesfajta             
támogatási keretre. Tizennégy, kerületünkben működő szakkollégium pályázata érkezett be a          
Hivatalhoz és nyert támogatást. A bíráló bizottság az elnyert pályázati összeget, a pályázati             
kiírásban foglalt szakmai kritériumok mentén állapította meg. Számos részleteiben         
kidolgozott és igényes munkatervet küldtek a kollégiumok, így a támogatást elnyert összegek            
minden bizonnyal nagyban segítik majd az intézményeket ezek megvalósításában. Tekintettel          
arra, hogy az újbudai vonatkozású programok megvalósítása is bírálati szempont volt, az            
elkövetkezendő évben több szakkollégium a kerületi lakosságot szolgáló projektet fog útnak           
indítani. Néhány példát szeretnék említeni a beérkezett ötletek közül: 

· „A Bercsényi Építész Szakkollégium létre tervez hozni egy, a kerületiek számára            
is nyitott műhely- és kiállítótermet, ahol a jelenlegi körülmények között is           
megteremthető az építészet tanulásához elengedhetetlen műtermi környezet. 

· A BME Közlekedésmérnöki Szakkollégium tagjai üzemlátogatást terveznek a         
Kelenföldi buszgarázsban, ingyenes téli átvizsgálást végeznek a járműveken,        
illetve az Allee bevásárlóközponttal együttműködve tesznek javaslatot az        
áruforgalom szervezési megoldásaira 

· A Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium pedig “Bútort az Arborba” címmel           
pályázatot fog kiírni hallgatói számára, hogy a Budai Arborétumba tervezzenek          
korszerű utcabútorokat, melyek közül a nyertes ötleteket a támogatásnak         
köszönhetően le is tudják gyártani.” [1] 

Szintén a jövő évi terveink között szerepel egy kerületi ifjúságpolitikai program kidolgozása.            
Célunk, hogy a program kidolgozását aktív párbeszéd kísérje a fiatalok, az önkormányzati            
döntéshozók, a kerületi egyetemek oktatói, valamint a szakkollégiumok és ifjúsági          
szervezetek vezetői között. Ezzel azt szeretnénk biztosítani, hogy a kerületi ifjúságpolitika           
szereplőinek észrevételei és meglátásai közvetlenül becsatornázásra kerüljenek a program         
kidolgozása során. Ezt a munkát szakmai segítség bevonásával szeretnénk megtenni, így           
ennek érdekében Orosz Anna alpolgármester több partneri egyeztetést is folytatott a           
Demokratikus Ifjúságért Alapítvánnyal. A programalkotás előkészületeként pedig elkezdjük a         
kapcsolatfelvételt az érintett ifjúságpolitikai szereplőkkel az elkövetkezendő év elején. 

Költségvetési lehetőségeink függvényében egy gyakornoki, illetve középiskolásoknak szóló        
közösségi szolgálati lehetőségét is szeretnénk biztosítani a kerületi ifjúság számára az           
önkormányzatban. Így lehetőségük nyílna a kerületi hallgatóknak és diákoknak, hogy értékes           
szakmai tapasztalatokat gyűjtsenek, megismerkedjenek az Önkormányzat és a Polgármesteri         
Hivatal, valamint ezek intézményeinek működésével. 

Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy az évről évre újonnan beköltöző kollégisták          
integrációja a kerületi közéletben mielőbb megtörténjen. A következő év szeptemberére ezért           
üdvözlőkampánnyal és információs anyagokkal készülünk a kerületi kollégisták számára. 



November folyamán egy beszélgetést tartottunk az Újbudai Hallgatói Startup pályázat elmúlt           
éveinek győzteseivel és szakmai támogatóival. Mindenképp szeretnénk a jövőben is folytatni           
az önkormányzat ezen programját, viszont fontosnak tartottuk, hogy begyűjtsük és          
összegezzük az eddigi résztvevők tapasztalatait és meglátásait egy újabb pályázat kiírása           
előtt. 

Továbbá októberben került sor egy találkozóra az őrmezei Kaptár Ifjúsági Klub vezetőivel,            
akik meséltek a klub működéséről, programjaikról, de a járványhelyzet okozta nehézségekről           
is. 

Két pályázati elbírálásban is részt vettem ifjúsági tanácsnokként. Egyrészt elbírálásra került           
Bursa felsőoktatási pályázat novemberben, illetve a kerületi diákösztöndíj pályázat         
októberben. 

Budapest, 2020. december 3. 

 

Daám Alexandra 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[1] (forrás: 

https://ujbuda.hu/ujbuda/keruleti-tamogatas-az-ujbudai-szakkollegiumoknak?fbclid=IwAR1unxtMbLUN2NBUfA3zE6e5csBtbHTfZ--aU
oO2OC11QuMtX86NXm62rgM) 

  

 
 
 
 
 
 


