
 
 

BESZÁMOLÓ 
a 2021 évi civil és nemzetiségi tanácsnoki munkáról 

 
 
Zugló Önkormányzatának Testülete 2019-ben választott meg ismét tanácsnoki feladatok 
ellátására.  
A 2021-as évben végzett civil és nemzetiségi tanácsnoki munkát nagyban megnehezítette az 
előző évhez hasonlóan folytatódó koronavírus-járvány. Az év első felében a rendezvények 
megtartása szünetelt, így a civil szervetek munkája is korlátozódott. 
A civil díj átadása ebben az évben elmaradt az előzőleg említett okok kihatása miatt. 
Sajnos Önkormányzatunk anyagi helyzetére való tekintettel pályázati lehetőségekkel, most 
nem élhettek a civil szerveztek. Ennek ellenére számos szervezetet tudtunk támogatni.   
 
A tavalyi évben az alábbi feladatokkal, tevékenységekkel láttam el munkámat. 
 
január- február:   
 A civil szervezetek és a nemzetiségi önkormányzatok hatékony munkavégzése érdekében 
fogalmaztam meg javaslataimat a kerületi költségvetéséhez, mely sajnos nem került bele 
teljes összeggel. Az idei évben is sikerült kezdeményezésemre biztosítani a tehetséggondozó 
programot a kerületi óvodások részére. Aktívan közreműködtem a nemzetiségek napja 
ünnepének megszervezésében. Segítséget nyújtottam a civil szervezetek számára az előző évi 
pályázatok szakmai beszámolójának beadásához, a kritériumok ismertetése révén. Több civil 
szervezettel találkozót kezdeményeztem. Kiállítás megszervezését segítettem. A CIVILEK 
VILÁGNAPJA alkalmából a szervezetek köszöntése online módon lett megtartva. 

 
március – április, május: 
A Nemzetiségi Házban felmerülő problémák megoldásának kidolgozása. 
A pandémiás helyzetre való tekintettel a negyedévente megtartandó kerekasztal 
megszervezése elmaradt. Ennek hiányát orvoslova szűk csoportos megbeszéléseket 
folyamatosan szerveztem civil szervezetek részére. Az év folyamán több mint 20 szervezet 
problémáit vitathattuk meg ilyen formában. 
 
június: 
 
Javaslatomra egyéni támogatásban részesült a BMC a következő programjával: 
 
A Budapesti Micro Club Sportegyesület Zuglóban tevékenykedik, az egyesület tagjainak több 
mint 75%-a XIV. kerületi lakos. Táboraikat ottalvós és napközis tábor formájában bonyolítják 
le a Sylvester János Református Gimnáziumban. Naponta 8.00 – 16.30 között fogadják az 5-
14 éves korú gyerekeket, akiknek napi háromszori étkezést biztosítunk.  
 
Az Egyesület szakszerű oktatás keretében biztosítja a gyerekek számára elengedhetetlen napi 
mozgást, ezáltal mozgáskultúrájuk fejlesztését, hogy már a legkisebb korosztályt is az 
egészséges életmódra, a mozgás szeretetére nevelje.  
Pedagógusként mindezek mellett rendkívül fontosnak tartja a csapat közösségformáló erejét, 
amelynek kialakításában a közös táborozás kimagasló szerepet játszik. 
 
Nagy örömömre szolgát, hogy kezdeményezésemre az önkormányzat ismételten támogatta a 
Fórumház Egyesület munkáját. 
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július:  
Kezdeményezésemnek köszönhetően támogatást nyert a Művészeti Tárló Egyesület jubileumi 
kiadványát, mellyel méltó módon ünnepelhették meg 20 éves fennállásukat. 
 
augusztus: 
A „Civilek uccája” című rendezvény előkészítése. 
 
szeptember:  
Közreműködtem a civil szervezetek egyedi támogatásának előkészítésében és a szervezetek 
megfelelő információval való ellátásában. 
Szeptember 18-án került megrendezésre a „Civilek Uccája” rendezvény. Azzal a céllal 
szerveztük meg, hogy a zuglói civilek a lakosság felé is megmutathassák tevékenységeiket, 
megismerhessék egymás munkáját. Sajnos a tavalyi évben nem került megszervezésre és az 
ez évi rendezvényt is a járvány határozta meg. A zord idő ellenére számos lakossági 
megkeresés történt. 
A nemzetiségekkel több alkalommal egyeztetést folytattam. 
  
október: 
Anyagilag támogattam a Zuglói Esélyegyenlőségi fesztivál megszervezését.  
 
november: 
Folytattam a civil szervezetek csoportos megbeszélését. Szakmai egyeztetést 
kezdeményeztem a civil ház vezetőjével a további lehetőségek tekintetében. 
 
december: 
 
Minden évben megrendezésre kerül a CIVIL KARÁCSONY, ebben az évben online módon 
tartottuk meg megköszönve egész éves áldozatos munkájukat. 
A civil szervezetekkel, nemzetiségekkel a közvetlen kapcsolattartást és annak megerősítést 
fontosnak tartom. Ebben az évben a személyes találkozásra sajnos kevesebb lehetőség volt. 
A következő évben terveim között szerepel a pályázati rendszer átdolgozása és a vállalkozói 
szféra becsatornázása. 
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azon civil szervezeteknek és nemzetiségi 
önkormányzatoknak akik munkámat segítették, illetve Fábis Laura (civil referens) és Jeneses 
Gyöngyi (nemzetiségi referens) segítségét.   
Külön köszönöm a CIVIL HÁZ dolgozóinak az áldozatkész munkáját. A jövőben is azon 
dolgozom, hogy akik a kerületben a civilekért és nemzetiségekért önzetlenül kimagaslóan 
fáradoznak, méltó elismerésben részesüljenek. 
 
SOKACZ ANIKÓ 


