
SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ
A Roma-Net Budapesti Helyi Támogató Csoport lehetőségei mini konferencia 
2014. november 27. (csütörtök)
Helyszín: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 33. terem 
(1102 Budapest, Szent László tér 7-14.) A parkolás ingyenes.

2014. november 27-én rendezzük meg a Roma-Net II budapesti mini kon-
ferenciáját „SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ a Roma-Net Buda-
pesti Helyi Támogató Csoport lehetőségei“ címmel. 
 A rendezvény során az elő� ünk álló Eu-s programozási időszak kapcsán 
aktuális, a fővárost és a fővárosi kerületeket érintő információkat mutatunk be 
és felvázoljuk a főváros és a kerületek együ� működési lehetőségeit a budapesti 
leszakadó közösségek társadalmi befogadásának elősegítése érdekében.  
 A fenti rendezvényre ezúton tisztele� el meghívjuk. A férőhelyek korlá-
tozo�  száma mia�  kérjük, részvételi szándékát a vitez.viktoria@budapest.hu 
e-mailcímen legkésőbb 2014. november 17-ig jelezze, a melléket adatlap kitöltve 
való visszaküldésével!

09.30-10.00 Regisztráció – kávé
10.00-10.10 Moderátori köszöntő (szereplők, célok bemutatása)
10.10-10.20 Kovács Róbert polgárme� er úr köszöntője
10.20-10.40  A 2007-2013 programozási időszak tanulságai a szociális városrehabilitáció terén – 

Oszkó Emese, osztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai, 
Tervezési és Értékelési Főosztály

10.40-11.00  A Tematikus Fejlesztési Programok – szociális városrehabilitációs beavatkozásainak 
tervezése és végrehajtása: a kerületi és fővárosi szint együ� működési lehetőségei a 
2014-2020-as időszakban – Balás Gábor, Hétfa Kutatóintézet, ügyvezető 
igazgató

11.00-11.20  A fővárosi kerületi önkormányzatok Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
(ITS) kidolgozási folyamata és az ITS i� etve a szociális városrehabilitációs beavat-
kozások tervezésének összehangolási lehetőségei – Lunk Tamás, VitalPro Vezetési 
Tanácsadó és Szolgáltató K� ., cégvezető

11.20-11.40  Kis Pongrác telepi projekt bemutatása – Gera Zoltán, Kőbányai Vagyonkezelő 
Zrt., Városfejlesztési Divízió

11.40-12.00 Kérdések
12.00-13.00 Ebéd - kávé
13.00-13.20    Roma-Net Helyi Támogató Csoportjának bemutatása (célok, felépítés, együ� -

működés) – Hargitai Dávid, Budapest Esély Nonpro� t K� .
13.20-13.40  Kis Pongráci tevékenységük bemutatása – Pallós Roland, Puporka Elemér, 

Colorom Egyesület  
13.40-14.00  Mini projektekkel a fővárosban – Papinot Ildikó, Újvilág Egyesület 
14.00-15.00  Műhely munka: a Fővárosi és kerületi önkormányzatok együ� működési lehe-

tőségei a  szociális városrehabilitációs beavatkozások esetében illetve a Roma-
Net HTCS bevonásának előnyei a projektek tervezésébe és végrehajtásába.   

15.00-15.20 Zárás
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SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ

Az URBACT program 
Az URBACT olyan, tapasztalatcserét és tanulást támogató európai program, 
amely a fenntartható városfejlesztést segíti.
 A program képessé teszi a városokat arra, hogy a nagyobb városi kihívá-
sokra közösen dolgozzanak ki megoldásokat, miközben megerősíti az egyre 
komplexebb társadalmi változásokkal szembesülő városok központi szerepét. 
Az URBACT segíti a városokat abban, hogy olyan új és fenntartható gyakor-
lati megoldásokat alakítsanak ki, amelyek integrálják a gazdasági, társadalmi 
és környezeti dimenziót. Az URBACT lehetővé teszi a városok számára, hogy 
Európa-szerte megosszák a legjobb gyakorlati példákat és tapasztalatokat 
minden, várospolitikában érinte�  szakemberrel. Az URBACT 181 várost, 
29 országot és 5.000 aktív résztvevőt jelent
 Az URBACT II progam Roma-Net II projekt célja a romák társadalmi befo-
gadásának elősegítése, az ezért a célért dolgozó civil szervezetek és intézményi 
szereplők összefogásával és az érinte�  szereplők minél szélesebb körű bevoná-
sával, már a tervezés folyamatától kezdve. 
 A Fővárosi Önkormányzat vezető partnerségével futó URBACT II « Roma-
Net II pilot delivery network » transznacionális partnerség célja a partnervárosok 
támogatása olyan helyi akciótervek kidolgozásában és végrehajtásában, amelyek 
elősegítik a Roma közösségek társadalmi integrációját, a szolgáltatásokhoz való 
jobb hozzáférés, integrált akciók, támogató-fejlesztő szolgáltatások által. 

Open Days
A Régiók Bizottsága és az Európai Bizottság Regionális Főigazgatósága évente 
megrendezi az Open Days – A régiók és városok európai hete című rendezvényt. 
A programsorozathoz csatlakozott városokban, köztük Budapesten is helyi 
rendezvényekre is sor kerül. Így a szeminárium az Open Days helyi rendez-
vénye is lesz egyben.

Roma MATRIX 
A Roma MATRIX az Európai Unió eddigi legnagyobb roma integrációs prog-
ramja. 19 szervezet partnersége 10 különböző EU tagállamból, melyekben 
Európa roma lakosságának 85% él. A program 2013 áprilisától 2015 márciusáig 
tart az Európai Unió Alapvető- és Állampolgári jogok program társ� nanszí-
rozásával. 

www.urbact.eu/romanet2
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