Közlemény
Rákosmente nyáron is gondoskodik a kerületi iskolásokról
2012. június 15-én véget ért a 2011/2012. iskolai tanév. Budapest XVII. kerületében 5510
általános iskolás, 615 középiskolás fejezte be tanulmányait és kezdte meg a vakációt. A
kerületi óvodások létszáma 2734. Rákosmente Önkormányzata a nyári szünidő alatt is
gondoskodik a gyermekek ellátásáról, szakszerű felügyeletéről, a szabadidő értékes
eltöltéséről.
Rákosmente Önkormányzata 7.128.000 forint támogatást nyert a települési önkormányzatok
részére biztosított szociális nyári gyermekétkeztetés pályázaton. A nyári szünidőre e
keretösszegből 300 rákosmenti rászoruló gyermek összesen 16.200 adag ételhez jut.
A szociális nyári gyermekétkeztetést az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Irodájának
Családvédelmi Csoportja szervezi. A lebonyolításban – a helyszín biztosításában, az étel
kiosztásában – az előző évek gyakorlatához hasonlóan a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
és Gimnázium működik közre. A rászoruló családok az ebédet hétköznapokon 12.00-14.00 óra
között – a Családvédelmi Csoport által kibocsátott igazolás ellenében - vehetik majd át.
Az önkormányzat minden kerületben élő 6-12 év - elbírálás alapján 14 év - közötti tanuló
részére 2012. június 10-augusztus 10. között nyári napközis tábort tart az Újlak Utcai
Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában.
Hétköznaponként 7.00 – 17. 00 óra között várják a diákokat. A térítési díj - egy hétre
vonatkozóan - alsó tagozatos diákok részére 2.400.- forint, felső tagozaton tanulóknak 2.600.forint. A táborozó tanulókat megilleti minden olyan kedvezmény, melyben a tanév során
részesültek. A tábor színes programmal várja a diákokat: szerveznek kézműves foglalkozásokat,
sportversenyeket, kirándulásokat, illetve strandolási lehetőséget is biztosítanak.
Az önkormányzati fenntartásban működő közoktatási intézmények is szerveznek nyári táborokat,
melyekről a szülők az iskolákban érdeklődhetnek.
Az önkormányzat a kerületi gyermekek részére Káptalanfüreden ifjúsági tábort szervez
ingyenes szálláslehetőséggel. A tábort a rákosmenti iskolák hirdetik meg, a részvételi díj
magába foglalja az utazási-, étkezési- és a program költségeket. A tábor 80 gyermek egyidejű
elhelyezésére alkalmas. A táborozók részére az önkormányzat az oktatási céltartalékból 433 ezer
forint fordít arra, hogy a gyermekek számára ingyenesen biztosítsa a strandbelépőt.
A XVII. kerületi Gyermekjóléti Központ nyári napközis tábort szervez azon 6–12 éves
gyermekek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek. A táborban
kézműves foglalkozásokra - korongozás, gyöngyfűzés, üvegfestés - és sportolási lehetőségekre
nyílik lehetőség. A táborozóknak kirándulásokat szerveznek a kerületben, illetve a kerület határán
túlra, például a Gellért-hegyre, a Természettudományi Múzeumba. A tábor helyszíne:
Gyermekjóléti Központ, 1173. Bp. Újlak utca 106.
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Az önkormányzat a nyári bölcsődei és óvodai zárások alatt is biztosít gyermekfelügyeletet,
melyekről az önkormányzat honlapján (www.rakosmente.hu) illetve a nevelési intézményekben
kaphatnak felvilágosítást az érdeklődő szülők.
Rákosmente Önkormányzata nyáron munkalehetőséget is biztosít a középiskolás korú
helyi fiatalok számára. A „Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén” című, KMOP5.1.1/C-09-2f-2011-0002 kódszámú pályázatának keretében nyári diákmunkára a 15 év
feletti, XVII. kerületi iskolába járó, vagy a kerületben lakó, munkaképes diákok
jelentkezhetnek. A feladat az ágyások gyomlálása, kapálás, parkok gereblyézése, virágok
ültetése, szemétszedés a XVII. kerület közterületein. A részletekről a Rákosmente Kft
Városfejlesztési részlege ad felvilágosítást.
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