
Tisztelt gazdasági Bizottság! 

 

Az alábbi kéréssel fordulok önökhöz: 

A ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület a kerületben történő közfeladatainak 

ellátására a 1179/2021. (V.06.) Ök. sz. határozatban foglaltak alapján a Budapest XX. 

Kossuth Lajos utca 59. sz. alatti 172387/0/A/12 hrsz.) 25 nm alapterületű helyiséget 

használatba kapta 2017. április 1-től folytatólagosan 2022. április 30-ig. E helyiség további 

használatát kérelmezzük egy v. amennyiben lehetséges 2 év időtartamra. 

 

A helyiséget Telemosoly Teleház  Digitális Jólét Program Pontként működtetjük, a rezsiköltségét 

(áram és közös-költség) rendesen fizetjük. Sajnos a járvány időszakában három kollégánk is 

elhunyt, így jelenleg egy közfoglalkoztatott és egy önkéntes kolléganő látja el a feladatokat 

rendszeresen heti 3x5 óra nyitvatartási idővel. Egy kerületben élő informatikus tagtársunk önkéntes 

munkába való bevonása folyamatban van, így a terveink szerint vissza tudunk állni a heti 4-5 napi 

ügyfélfogadáshoz.  

Ügyfeleink jellemzően alacsonyan képzett roma származású lakosok. 

 

Alaptevékenységünket elsősorban a KIFÜ és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. határozza meg és 

koordinálja, amelyhez szükség szerint eszközöket is biztosít. 

Tevékenységünk nonprofit, a fenntartáshoz szerény bevételi forrásokkal rendelkezünk. 

- Az e-közszolgáltatásokhoz térítésmentes Internet hozzáférés biztosítása; 

- Segítségnyújtás az e-ügyintézésnél; 

- Oktatás szervezése és mentorálás egyénileg és kiscsoportban;  

- Információszolgáltatás (Interneten fellelhető tartalmak, szolgáltatások, pályázatok, jogszabályok); 

- Segítségnyújtás számítógépet igénylő tevékenységekben (gépelés, e-mail kezelés, önéletrajzírás, 

honlapszerkesztés); 

- egyéb: ismeretterjesztő előadások vetítéssel és meghívott előadókkal, szünidőző iskolásoknak, 

adománygyűjtés és adományozás: ruhanemű, játék, a Mindenki könyvespolca gondozása, használt 

elem gyűjtés. 

Megpályáztunk egy „Internet KIOSZK” eszközt, melynek eredménye a nyári hónapokban várható. 

 

Az elmúlt éves időszakról szóló tevékenységünk összefoglalóját e kérelemhez csatolom. 

 

Tisztelettel várjuk válaszukat illetve döntésüket: 

 

 

Mozga Márta Anna, elnök 

Elérhetőség: mozga@clubnetcet.hu, 06 20 2158620 

ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület 
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A ClubNetCet Egyesület tevékenysége  

2021. április 1. – 2022. március 30. között 

a Bp. XX. Kossuth L. u. 59. sz. DJP ponthoz kapcsolódóan 

 

Telemosoly Teleház Digitális Jólét Pontként a járványhelyzet idejében is nyitva tartottunk. 

A DJP központ által kihelyezett kézfertőtlenítő készülék használatát, maszk viselését mindenki 

számára előírtuk. Egyéni ügyfeleink, tagjaink rendszeres látogatóink voltak, többnyire térítésmentes 

segítő szolgáltatásokat nyújtottunk. A szomszédos számítógépes üzlettel jó partneri kapcsolatot 

alakítottunk ki, kölcsönösen irányítottunk egymáshoz az érdeklődőket. 

Az éves rajzversenyben ismét kiemelkedő eredményeket értek el a kerületi diákok. Online rajzórán 

a gyerekeket fraktál rajzolására oktatta Szarvason élő festőművész Rómer Ilona tagtársunk. 

Internetes szavazással két „Ady Endrés” tanuló rajza bekerült a kis falinaptárunkba is. 

A 3D nyomtató rendszeres bemutató eszközünk volt, érdekes módon a működése a felnőtteket 

jobban érdekelte. Kollégánk sok-sok kis figurát készített vele, amelyből minden hozzánk betérő 

választhatott ajándékba, s természetesen a rajzversenyen résztvevő diákok is. 

Az ismeretterjesztést, oktatást már a nyári hónapokban el tudtuk indítani. Csoportos képzést 

decemberig online és élőben közel 50 fő részvételével valósítottunk meg alkalmanként két órában. 

A résztvevőket elsősorban az ügyfeleink közül, az Anyaotthonban és a facebook csoportokban 

toboroztuk. Témák voltak: adatbiztonság, tudatos internethasználat, veszélyek és lehetőségek, 

függőség, megoldások szülőknek, gyermekvédelmi stratégia. A témák különbözősége miatt egy-egy 

érdeklődő több előadáson is rész vett.  

Az ismeretterjesztő prezentációt DVD-n sokszorosítottuk, s a képzésen résztvevőknek átadtuk, 

illetve térítésmentesen bárki számára megkaphatta.  

Közösségi programokat decemberben tartottunk, egy csere-berét és Mikulás délutánt 

ajándékozással.  

A Mindenki könyvespolca az elmúlt időszakban is népszerű volt, a könyvek fogytak, cserélődtek. 

Ruhanemű adományok szintén érkeztek, bár ez utóbbiak állapota többségében nem volt 

továbbadható.  

2021-ben a DJP központtól 3 db 21.5 colos monitort kaptunk. (Viszont egy helyi lakosnak kölcsön 

adtunk egy tabletet, amit többszöri felszólításunkra sem adott vissza, majd külföldre költözött.)  

Ez év januárjában ismét a 3D nyomtatóval vártuk az érdeklődőket, majd egy hőkötőgéppel 

gazdagodtunk.  

A rajzversenyt idén is meghirdettük, reméljük ismét szép rajzokat kapunk a kerületi gyermekektől.  

Sajnos az utóbbi két hónapban betegségek miatt nem tudtuk a rendszeres nyitva tartást biztosítani, 

de április 1-étől nyitvatartási idő változással, de ismét rendszeresen működik a DJP pont.  

(A redőny felújítását tervezzük a közeljövőben.) 

 

Bízunk benne, hogy a továbbiakban is hasznos kis része lehetünk Pesterzsébetnek. 

 

2022. április 19. 

 

 



 

Néhány fotó  

 

    

   

        

   


