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A pályázó bemutatása, társadalmi beágyazottsága 

 

A May Lasho Trajo – Jobb Élet Egyesület Veszprém megyében, elsősorban Berhida 

környékén végzi tevékenységét 2008 óta.  

A szervezet célja: kiemelten a roma lakosság hatékony felzárkóztatásának előmozdítását 

szolgáló intézkedések társadalmi partnerségen alapuló kialakítása, végrehajtása és 

eredménynyilvánítás biztosítása. Támogatja a romák munkaerő-piaci integrációjának 

elősegítését, az aktív korúak képzettségi szintjének emelkedését, társadalmi gazdasági 

javakhoz való hozzáférésüket. Másik nagyobb működési terület a roma érdekvédelem, s a 

roma nemzetiségi önkormányzatok segítése. Veszprém megye egyik legnagyobb roma 

érdekvédelmi és kulturális egyesületeként minden eszközt igyekszik kihasználni annak 

érdekében, hogy a társadalmi integráció felgyorsuljon, érdekképviselet hatékonyabbá váljon. 

Kulturális és hagyományőrző tevékenysége során az önkormányzattal együttműködve 

kulturális rendezvénysorozatokat szervez és koordinál, tehetséges fiatalokat emel ki, ad 

lehetőséget nekik a közszereplésre. Eddigi munkájuk során a következő nagyobb események 

köthetőek az Egyesület munkásságához. A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi 

Önkormányzattal, illetve a helyi cigány kisebbségi önkormányzatokkal közösen megvalósított 

kulturális rendezvény-sorozatot. A rendezvénysorozat első állomása Berhidán volt 2011. 

szeptember 19-én, ahol emléktáblát avattak fel elhunyt cigányzenészek tiszteletére. Az átadó 

ünnepség után egy kulturális műsort mutattunk be a résztvevőknek, illetve egy helyi cigány 

festő kiállítását tekinthették meg a résztvevők. A rendezvénysorozat második és harmadik 

állomása a nagyvázsonyi és a Mencshelyi szüreti bál volt (szeptember 24-én és 25-én), ahol a 

cigány és nem cigány közönség a roma zenei- és tánckultúrával ismerkedett meg. Szeptember 

29-én Veszprémben a megyei börtönben tartottak kulturális műsort a büntetés-végrehajtás 

alatt lévő embereknek. Ez a programelem egy jól sikerült tárgyalás lezáró akkordja volt, 

ugyanis a Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Veszprém Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézet az egyesületünk közreműködésével egy együttműködési 

megállapodást kötött. A kulturális rendezvénysorozat záró eseménye Berhidán került 

megrendezésre "A gyermekeké a jövő" címmel október 29-én. Itt tehetséges fiatal roma 

előadóművészeknek teremtettek lehetőséget a bemutatkozásra. Az Egyesület a Magyar 

Kormány és az Országos Roma Önkormányzat által kötött keret-megállapodás 

végrehajtásában is szerepet vállalt. Az ORÖ igénybe vette a szervezet területi lefedettségét és 

társadalmi beágyazódását a roma asszonyok foglalkoztatásával összefüggő projekt 

kidolgozása, és előzetes igényfelmérése kapcsán. A foglalkoztatási és társadalmi 

felzárkóztatási célok teljesítése szempontjából különösen fontos az alacsony 

munkaintenzitású háztartásokban élő munkavállalók munkaerőpiacra való beillesztése.  A 

keretmegállapodás szerint támogatták a munkanélküli roma személyek foglalkoztatásba való 

bevonását, alapfokú készségfejlesztési programokban való részvételét, továbbá a roma 

asszonyok családsegítő szociális képzését, munkatapasztalat-szerzését, foglalkozásszervező és 

egészségügyi közvetítő képzését. Az Egyesület addig nem valósított meg Európai Uniós 

projektet, azonban 2012. évben már nyújtott be pályázatokat, annak köszönhetően, hogy 

szakmai és infrastrukturális bázisa elérte azt a szintet, mely alkalmassá teszi ezen projektek 

megvalósítására, a benyújtott pályázatok sikeresek voltak. 



 

 

 

TÁMOP-3.3.9.A.-12/2-2012-0019, és TÁMOP-3.3.9.A.-12/2-2012-0020 

A Berhidai és Bicskei Tanoda 

2013. július 1-jén kezdte meg működését a Berhidai és a Bicskei Tanoda. A program 

keretében 40-40 hátrányos és halmozottan hátrányos tanuló számára próbáltunk segíteni főleg 

a tanulás területén. 

A program keretén belül a tanulók mentorálásán volt a fő hangsúly. A másik segítése, 

hátrányainak csökkentése volt a fő cél, vagyis a diákok elhiggyék magukról, hogy ők is 

tehetségesek valamiben, s legyenek reális céljaik. Természetesen a korrepetálás, 

felzárkóztatás és tehetséggondozás mellett fontos volt, hogy a diákok ebben a majdnem két 

évben kirándulások keretében megismerjék hazánk néhány nevezetességét, látványosságát. A 

program során 4 kirándulásra volt lehetőség. 

A program a hasznos nyári időtöltést is elősegített. 2 nyári táborban is részt vehettek a 

gyerekek (2013 és 2014 nyarán), ahol a sporton, kézműves foglakozásokon és a 

természetjáráson, a természet megismerésén volt a fő hangsúly. 

Ezt kiegészítette még a sportos, kézműves délutánok, a családi és kulturális napok. Hiszen 

nagyon fontos, hogy az ember megismerje gyökereit, fontos, hogy értékes kulturális 

élményekkel gazdagodjon. 

A két év során a tanulás mellett fontos szerepet kapott a sok beszélgetés, amely néha 

kötetlenül zajlott, néha a buzdítást, lelkesítést szolgálta, vagy éppen jövőre való felkészítést, a 

helyes énkép kialakítását. A legfontosabb a kölcsönös bizalom kialakítása. A fő cél az, hogy a 

továbbiakban is hasznosítani tudják a két év alatt kapott segítséget, támogatást. Hiszen azt 

szeretnénk, hogy megállják a helyüket az életben, szakmát tanuljanak, vagy érettségizzenek 

le, s lehetőség szerint néhányan a felsőoktatásba is bekerüljenek. 

Eredmények: Összesen 80 bevont hátrányos helyzetű gyermek, ennek 50%-a roma 

származású, a 80 gyermekből 80 sikeresen teljesítette a fejlesztési tervet, látható tanulmányi-

eredmény javulás következett be. 

Keretösszeg:    2*29 997 350,- Ft  

Projektek időtartama:  2013. 06. 01. – 2015. 02. 28. 

 

A pályázó jelenleg folyó fejlesztései, és azok kapcsolata a projekttel 

A pályázónak jelenleg nincs olyan fejlesztése, amely ütközne a jelen projekt 

megvalósításával. 

 

 



 

 

Együttműködő partnerek bemutatása 

A projekt tervezése során az Egyesület igyekezett a lehető legszélesebb partneri 

együttműködést kialakítani. A megkötött megállapodások száma is ezt mutatja, de a projekt 

megvalósítása során ez a kör még bővülni fog, ugyanis az előzetes visszajelzések szerint 

nagyon nagy a projektterv társadalmi, civil támogatottsága. Az Együttműködési 

Megállapodásokat az Adatlaphoz csatoltuk. 

Az együttműködések típusa dokumentált együttműködés, amely szükség szerinti, de 

minimum havonta egy dokumentált eseményt jelent. 

 

BERHIDAI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT  

Gyermekjóléti Szolgálat 

A gyermekjóléti szolgálat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény alapján, a gyermekek érdekeit védő, személyes gondoskodást nyújtó, 

szociális alapszolgáltatás.  A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 

szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 

elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 

megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése, ennek érdekében segítséget nyújt a következő területeken: 

• Nevelési problémák 

• Tanulási problémák 

• Magatartási problémák 

• Gyermekbántalmazás 

• Életvezetési tanácsadás 

• Konfliktusok a családban 

• válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése 

• Tájékoztatás az igényelhető szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási 

ellátások formáiról, segítségnyújtás ezek igénybe vételéhez 

• Prevenciós céllal szabadidős programok szervezése 

 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Amennyiben a 

gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a gyermekvédelmi 

törvény az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el. 

A hozzánk fordulóknak a szakmai Etikai Kódex alapján a titoktartást biztosítjuk. 

A gyermekjóléti szolgálat feladatai közé tartozik, a Gyvt. 39.§ (3) bekezdése alapján a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer megszervezése, működtetése, koordinálása. Ennek keretén 

belül kiépíti és működteti a jelzőrendszert, amely lehetővé teszi a gyermekek 

veszélyeztetésének felismerését. 



 

 

 

 

Családsegítő Szolgálat 

A családsegítő szolgáltatást az 1993. évi III. törvény alapján nyújtja szolgálatunk, azoknak, 

akik életvezetési problémákkal, szociális és mentálhigiénés gondokkal küzdenek. Segítünk, ha 

ezen problémák miatt valaki átmeneti krízishelyzetbe kerül és egyedül nem tudja problémáját 

megoldani. Szolgálatunk célja, hogy segítő szolgáltatást nyújtsunk, ellátásokat közvetítsünk, 

szervezési és gondozási tevékenységet lássunk el a szociális munka eszközeivel és 

módszereivel egyének, csoportok és közösségek részére. 

A szolgáltatásainkat igénybevevőknek a következőket nyújtjuk: 

 egyéni esetkezelés 

 tanácsadás 

 információnyújtás 

 hivatalos ügyek intézésének segítése 

 krízishelyzetben segítségnyújtás 

 életvezetési tanácsadás 

 egyének, családok kapcsolatkészségének javítása 

 konfliktushelyzetek megoldásának elősegítése              

 ingyenes jogi tanácsadás   

 adományok gyűjtése és szétosztása 

A Családsegítő Szolgálat által nyújtott szolgáltatások az ellátási területünkön élő valamennyi 

személyre, családra, közösségre kiterjednek. 

Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes és önkéntességen alapul.  A hozzánk fordulóknak a 

szakmai Etikai Kódex alapján a titoktartást biztosítjuk. 

ÖSSZEFOGÁSSAL BERHIDÁÉRT EGYESÜLET 

Az Összefogással Berhidáért Egyesület 2007 őszén alakult. Céljai és feladatai között szerepel 

a berhidai ifjúsági, kulturális, szabadidős tevékenységének támogatása. Az ezekhez 

kapcsolódó rendezvények, valamint az e tevékenységekhez köthető képzések szervezése, 

anyagi feltételeinek biztosítása. A település idegenforgalmi és turisztikai vonzerejének 

növelése. A berhidai ifjúság – valamint más korosztály – sportos, egészséges életmódra való 

nevelésének elősegítése, tömegsport népszerűsítése. A helyi hagyományok felélesztése, 

megtartása és ápolása. A település környezetének ápolása, védelme. A településfejlesztés 

elősegítése. A külkapcsolatok ápolása. Az egyesület segíti a tevékenységi körébe illeszkedő 

helyi klub szerveződéseket. 

 

 



 

 

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

A mai város három helység: Berhida, Peremarton, Kiskovácsi egyesülésével és 

Peremartongyártelep felépülésével jött létre.  

Berhida és Peremarton már a rómaiak által is ismert települések voltak. Erre utalnak az 

Öreghegy szőlőiben feltárt leletek, melyek a XX. század első éveiben kerültek elő. Fellelt 

iratok szerint Cimbrianae néven ismerték ekkor.  

A Rómadombnak nevezett egykori káptalani birtokon római telep nyomokra a határ nyugati 

részén pedig római kori temetőre bukkantak. 

A sírokban urnákat, vas- bronz tárgyakat, valamint egy Faustina bronzérmet találtak. A 

leleteket ma Laczkó Dezső Megyei Múzeumban őrzik.  

Berhidát 1363-ban Berenhyda, 1366-ban Berenhyd, 1461-ben Berenhida néven említik. 1622-

re datálható a Berhida településnév használata. Berhida a középkorban jelentős település. Az 

Árpád-házi királyok közül II. Géza (1141-1162) is megfordult városunkban. Ónból és 

horganyból öntött pecsétnyomóját 1811-ben a település határban találta meg egy földműves. 

A hagyomány szerint egyik látogatásakor vesztette el. 

Mezővárosi rangot 1395-ben kapott településünk, de jellege ellenére jobbágyi módon adózott. 

Egyedül heti és országos vásártartási joga különböztette meg a többi településtől. Heti vásárát 

1436-ban, országos vásárát 1461-ben említik először.  

Berhida a mohácsi csata utáni években még népes község, amit alátámaszt az is, hogy a török 

támadás és az országban kibontakozó pártharcok idején 1532-ben országgyűlést tartottak itt.  

Berhidád a mohácsi csatát követő zavaros időkben Palota várához csatolták. A vári 

officiálisok keményen bántak a néppel. 

Az urbáriumban szabályozott adókon felül bírságokat és külön szolgáltatásokat is követeltek. 

A lakosság 1578-ra annyira elszegényedett, hogy négy éven át az évi 50 dénáros földbért sem 

tudta fizetni. Hódoltsága 1550-ben - a szomszédos Peremartonnal együtt - kezdődött, s 1617-

ben már pusztaként említették. Lakosai a század végén nincstelen zsellérek, 1696-ban 12 

család élt itt, 1773-ban négyutcás falu. A település fejlődése az Ipari Robbanóanyaggyár 

megalapítását (1922) követően gyorsult fel.  

Felépült a szuperfoszfát műtrágyagyár, melynek ellátására kénsavgyárat létesítettek. Az 

üzemek működtetéséhez szükség volt kisvasúti vágányhálózatra, kocsikra, vízvezeték 

hálózatra, csatornázásra, utakra és épületekre. A gyár fejlődésével egy időben a népesség 

száma is jelentősen megnőtt. A gyár mellett felépülő lakótelep városias formát öltött, 

általános iskola, óvoda, orvosi rendelő épült. 

Berhida Kiskovácsival körjegyzőségként működött 1771-től, Peremarton önálló jegyzőség 

volt a közigazgatási átszervezésig. 

Területszervezéssel 1926-ban Kiskovácsi és 1939-ben Peremarton beolvadt Berhida 

nagyközségbe. 

Berhida veszprémi járás harmadik legnagyobb községe volt 1970-ben. Ipari jellegű 

településként tartották számon, a lakosság mintegy 70 %-a innen nyerte megélhetését.  



 

 

A közigazgatás területén 1985. augusztus 15-én reggel 6,25 órakor a Richter skála szerinti 5-

ös fokozatú földrengés pusztított. Lakóházak és a középületek súlyosan megrongálódtak, de 

emberéletben nem esett kár. Az első rengést követően még hosszú időn keresztül sok 

utórengést mértek. A megye és az ország társadalma összefogott a milliárdos értékrendű 

károk helyreállítására, a lakosság támogatására. Katonák, munkások, gazdálkodóegységek és 

intézmények segítettek pénzzel, anyaggal és fizikai munkával az élet normalizálása 

érdekében.  

Rendszerváltást követően, az állami nagyipar összeomlott 1991-ben, a Perematoni Vegyipari 

Vállalat is kénytelen volt csődöt jelenteni, amelyet felszámolás követett. 

Romjain 15 új gazdasági társaság jött létre, amelyek műtrágyát, növényvédőszert, gyógyszer 

intermediert, biztonsági robbanószert, pirotechnikai eszközöket, poliészteralapú eszközöket 

gyártanak. A felszámolást követően az egykori vállalathoz kötődő infrastruktúrák (villany, 

csatorna, víz) az Önkormányzathoz kerültek át. A felszámolás előtti 1300 munkavállaló 

helyett ma kb. 700-an dolgoznak az ipartelepen.  

 

Településünk részese volt az un. Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs 

Programnak, mely a térség hat települését (Várpalota, Balatonalmádi, Berhida, Ősi, Öskü, 

Tés) érintette. "Japán programként" ismert munkák során a településen gázvezeték, 

ivóvízvezeték, csatorna, szennyvíztisztító telep épült, majd ezt követte az utak és járdák 

helyreállítása. 

 

A település 1920-ban lett nagyközség, amelyet 1950-ben veszített el és 1971-től ismét 

visszakapta nagyközségi rangját. Városi rangot 2004. július 1-jén kapott településünk. 

ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

Az iskola épülete 1960-61-ben épült. Az iskola átadása 1962-ben történt meg. 1986-ban 

könnyűszerkezetes épülettel bővült a régi iskola épülete, melyben az alsó tagozat tanul. 

Jelenleg is eme két épületegyüttesben folyik a tanítás. Ady Endre nevét 1989-ben vette fel az 

iskola, azóta évente Ady-napokat tartanak az iskolában. 

Az intézmény mottója: „… egész embert akarunk nevelni. Tanításunk ne üres adatokból 

álljon, hanem elégítse ki a gyermek természetes kíváncsiságát, tudni és érteni akarását. A 

lényeget tanítsuk szépen, egyszerűen és világosan, mert a lényeg szép, egyszerű, világos és 

gyönyörűsége a szellemnek. …” (Szent-Györgyi Albert) 

Az iskola arculatának egyik fő jellemzője a hátránykompenzálás. Ezt kívánták megcélozni az 

integrált és képesség kibontakoztató, valamint az iskolaotthonos oktatás bevezetésével. 

Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, amelyet az első osztálytól 

kezdődően bevezetett német nemzetiségi nyelv, és 4. évfolyamtól kötelező angol nyelv, 

informatika, oktatásával kívánnak megvalósítani – a szülők és a társadalom igényeinek 

megfelelően. 

 



 

 

BERHIDAI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

1959-ben épült fel a művelődési ház, ami azonban a az 1985-ös földrengés során annyira 

megsérült, hogy teljes renoválásra szorult. A Kultúrház 1993-ban nyerte el a mostani 

formáját. A színházterem ugyan nem épült fel, de több kisebb helyiség áll a lakosság 

rendelkezésére. Az intézmény több civil szervezetnek, szakkörnek ad otthont. A Kultúrházban 

kap helyet a Német Kisebbségi és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Berhida Tv Stúdiója 

és itt szerkesztik a havonta 2200 példányban megjelenő Önkormányzati Híradót. Az 

intézmény dolgozói a város rendezvényeinek szervezői, melyek közül kiemelkedik a minden 

év szeptemberében megrendezésre kerülő Berhidai Napok. A Berhidai Napok felöleli a 

különféle művészeti ágakat (zene, tánc, ének, képzőművészet stb.) bemutató programokat. A 

programsorozatban a hagyományőrző rendezvényeken, kiállításokon kívül megtalálhatóak a 

gyermekprogramok, sportprogramok, könnyűzenei koncertek. Így nemcsak a település, 

hanem a térség közkedvelt és látogatott eseménye is. 

Tagintézmény: 

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 

A II. világháborút követően a régi Kaszinó épületét alakították át kultúrházzá. A 

peremartongyártelepi Művelődési Ház mai épületét 1964. júniusában avatták fel. A 

Peremartoni Vegyipari Vállalat támogatásával a rendszerváltás előtt az intézmény számos 

rendezvénynek, klubnak, szakkörnek adott otthont. 

Az intézmény 350 fős színházterme ma is hangversenyek, koncertek, meseszínházak 

helyszíne. Minden évben megrendezésre kerül a Tavaszváró-nap, a Majális és a Karácsonyi 

Gyermekhangverseny. Több regionális és megyei rendezvénynek is helyt adunk. 

A Petőfi Művelődési Házban jelenleg több csoport működik. Pl.: Grafikai Műhely, 

Kölyökklub, Őszi Napfény Nyugdíjas Klub, Kid Rock and Roll tánccsoport. 

BERHIDAI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

 

A berhidai román alapokon nyugvó Szent Kereszt római katolikus templom a Séd partján 

települt község központjában, a főutcában áll, középkori eredetű filiáris templom. 

Nyugati homlokzata előtt emelkedik tömök, sátortetős tornya, amelyhez hozzáépült a téglalap 

alaprajzú hajó a nyolcszög három oldalával záródó szentéllyel. A szentélyben áll a kőből 

faragott szentségház, amelyen néhány évtizede még kiolvasható volt elkészülése dátumának 

első két számjegye: a 14… A barokk főoltár a XVIII. századból való. A templom bejárata a 

tornyon keresztül nyílik (kőkeretes, csúcsíves kapukeret). A torony alatt dongaboltozatos 

előcsarnok van, északi és déli oldalfalában ülőfülkékkel. Két nyolcszög alaprajzú pillér tartja 

a nyugati karzatot. A templomhajót bordás keresztboltozat fedi (a két zárókő címeres). Az 

elsőn az apostoli kettős kereszt látható egy pajzson, a másodikon pedig a pajzson hatágú 

csillagot viselő félhold, azaz a Hontpázmány nemzetség címere. A hajó falán freskó nyomait 

is látjuk. 



 

 

A késő román, kora gótikus stílusban épült templomot a 13-14. század fordulóján emelték. A 

törökök többször elpusztították a falut, s megrongálták a templomot is. Majd többször 

átépítették, utoljára 1759-ben. Ekkor szerezték vissza a templomot a protestánsoktól. Az 

1870/80-as évektől kezdték becsülni a templom műemléki értékét. Falkutatás (1962) után 

1963/1964-ben restaurálták. 

A plébánia meghatározó tényező a település életében, aktív hitéleti tevékenysége mellett a 

közösségteremtés, a közösségi élet fontos szereplője. 

 

Szakmai megvalósítók és a projektszervezet bemutatása 
 

A szakmai önéletrajzok a Szakmai terv mellékletei, illetve a Pályázati adatlaphoz kerülnek 

becsatolásra. 

 

PROJEKTMENEDZSER 

A Projektmenedzser a projekt vezetője, aki heti 2 órában, munkaviszony keretében látja el a 

projekt teljes időtartama alatt a feladatát. A Projektmenedzser feladata annak ellenőrzése, 

szavatolása, hogy a program a Pályázati Útmutató, s a program szempontjából releváns 

Útmutatók, és a Támogatási Szerződés alapján valósul meg.  

A projektben Olteánné Zatykó Szilvia tölti be a projektmenedzseri pozíciót, aki mérnök-

közgazdász végzettséget szerzett. 2001 óta dolgozik jelenlegi munkahelyén, 2010-től pedig 

TÁMOP-os pályázatok által finanszírozott tanodákban tevékenykedik pénzügyi vezetőként, 

így folyamatosan tagja a projektmenedzsmentnek. Ennek következtében kellő mértékű 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt 

ellássa a pozíció betöltésével járó feladatokat. 

 

PÉNZÜGYI VEZETŐ 

A Pénzügyi vezető a projekt teljes, és szabályszerű pénzügyi levezetéséért felelős személy, 

aki heti 2 órában, munkaviszony keretében látja el a feladatát. A Pénzügyi vezető 

gondoskodik a teljes pénzügyi lebonyolításon túl a kifizetési kérelmek elkészítéséről, 

benyújtásáról, a program likviditásának megteremtéséről.  

Olteán Gusztáv látja el a projekt során a pénzügyi vezető feladatait. Mindezt indokolja 

egyrészt a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán szerzett mérnök-közgazdász végzettsége és 

regisztrált mérlegképes könyvelő státusza, másrészt azok a releváns szakmai tapasztalatok, 

melyeket az Agenda Könyvelő Iroda munkatársaként szerzett, TÁMOP-os pályázatok 

keretében működtetett tanodák, valamint egyéb állami és nemzetközi finanszírozású 

pályázatok menedzselésében és tervezésében. 

 

ÖNKÉNTESEK 

 

Szakmai vezető 



 

 

A Szakmai vezető a projekt szakmai irányítója, aki önkéntes jogviszony keretében, heti 10 

órás munkaidőben látja el a feladatát. A Szakmai vezető a Szakmai Terv alapján szervezi a 

projektben folyó szakmai munkát, irányítja a szakmai megvalósítói stábot. 

A projekt megvalósítása során Benczik Gabriella tölti be a szakmai vezetői pozíciót, aki az 

esztergomi Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán szerzett tanító-testnevelő 

végzettséget, majd a Nyugat-magyarországi Egyetememhez tartozó győri Apáczai Csere 

János Tanítóképző Főiskolán tett pedagógus szakvizsgát, illetve ismeretanyagának bővítése 

céljából egyéb tréningeken és tanfolyamokon is részt vett. Pályája során tevékenykedett 

pedagógusként és napközis nevelőként. Ezek mellett 2013 júniusa óta a berhidai May Lasho 

Trajo Tanoda szakmai vezetőjeként is tevékenykedik. Így munkássága alatt lehetősége volt 

arra, hogy releváns tapasztalatokat szerezzen egyrészt az integrált nevelés területén, másrészt 

a közösségfejlesztési projektek szakmai megvalósításában. 

 

Adminisztrátor 

Az Adminisztrátor önkéntes jogviszony keretében látja el a feladatát. Az ő feladata lesz a 

Projekt teljes adminisztrációjának elvégzése, a program megvalósításával összefüggő 

dokumentumok elkészítése, a levelezések lebonyolítása, az iktatás vezetése, a munkatársak és 

a célcsoport számára szükséges munkaügyi dokumentáció, foglalkozási jelenléti ívek 

előkészítése.  A beszámolók és kifizetési kérelmek elkészítésénél a szükséges dokumentumok 

szkennelése, a szerződések legépelése, a különböző jegyzőkönyvek elkészítése. 

Az adminisztrátori pozíciót Kajdiné Adamecz Andrea tölti be, aki jegyzőkönyvvezető, 

gyorsíró, gépíró, igazgatási ügyintéző területen szerezte meg az érettségi bizonyítványát, 

egyébként pedig felsőfokú ügyintéző titkár és pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettséggel 

rendelkezik. Projektadminisztrációs tapasztalata révén tisztában van a projektbeli 

feladatellátásával szemben támasztott alapvető követelményekkel, illetve az Európai Uniós 

finanszírozású projektek teljes körű és szakszerű adminisztrációjára vonatkozó szabályokkal 

és előírásokkal. 

 

További önkéntesek: 

 

Brenner Klára több tanári diplomát is szerzett (földrajz-könyvtár szak, magyar nyelv és 

irodalom szak), sikerrel abszolválta tanulmányait magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 

és középiskolai tanárként, valamint felsőfokú képesítést szerzett a Pécsi Tudományegyetem 

Természettudományi Karán, földrajz szakos középiskolai tanár és geográfusként. Programbeli 

alkalmazását azok a releváns szakmai tapasztalatok is alátámasztják, melyekre karrierje során, 

Európai Uniós és hazai pályázatok írása és lebonyolítása során tett szert.  

 

Tarjányi Mónika a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanító szakán, vizuális műveltségi 

területen végezte tanulmányait, jelenleg a berhidai Ady Endre Általános Iskola tanítója.   

 

Palotai Andrea a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola tanító szakán szerezte meg 

kompetenciáit. Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola pedagógusa, ahol a szülőkkel 

való kapcsolattartás mellett, az iskola közösségi életénak irányítója, kreatív mentora. 

 



 

 

 

A PROJEKTSZERVEZET BEMUTATÁSA 

 

A projektszervezet a „klasszikus” projektszervezeti séma alapján lesz kialakítva, ugyanis az 

eddigi pályázatok megvalósításának tapasztalatai alapján ez a legműködőképesebb. Ennek 

értelmében a Projektmenedzser irányítja az egész projektet, a projektmenedzsmentet, ő a 

pályázó szervezet elnökének köteles beszámolni a munkájáról. Ő tartja a kapcsolatot az 

Együttműködő szervezetekkel operatív kérdésekben. A projektmenedzser irányítja a pénzügyi 

(Pénzügyi vezető) és a szakmai (önkéntes Szakmai vezető) munkát, a Pénzügyi és az önkéntes 

Szakmai vezető munkájának koordinálásával. A szakmai megvalósítók (önkéntesek) a 

Szakmai vezető alá tartoznak, ő irányítja, koordinálja a munkájukat, illetve szakmai 

kérdésekben egyeztet az Együttműködő szervezetekkel. A Pénzügyi vezető tartja a 

kapcsolatot a szállítókkal, illetve pénzügyi kérdésekben az Irányító Hatósággal. Szakmai 

kérdésekben az önkéntes Szakmai vezető tartja a kapcsolatot az Irányító Hatósággal. 
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Szakmai Programunk 

 

CÉLCSOPORTOK  

Közvetlen célcsoport: 

A településen élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti 

idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás 

után javul. 

Közvetett célcsoport: 

A település egésze. Cél a helyi szükségletekre épülő, helyi lehetőségeket maximálisan 

kihasználó kisközösségi együttműködés, amiben a helyi közösségekbe tartozó embereken 

kívül az együttműködő szervezeteket, egyházak, intézményeket képviselő személyek is 

érintettek. 

 

VÁLASZTOTT TEVÉKENYSÉGEK 

 

A választott tevékenységek megvalósításának kifejtése a Projekttevékenységek pont alatt 

találhatók. 

 

A Pályázati felhívás 3.1.2.1 I. A projekt szakmai megvalósítása pontja szerint: 

 

„A” tevékenységcsoport 

1. célcsoport toborzása, bevonása; 

2. önképzés; 

3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, 

kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása; 

4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, 

közvetítése; 

5. kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági 

fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új 

Nemzedék Központ Nonprofit Kft.).  

 

 



 

 

„C” tevékenységcsoport 

1. helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális 

identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése; 

2. szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és 

érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának 

erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében; 

3. közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, 

illetve lebonyolítása; 

4. családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása. 

 

 

PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK 

 

A projekt időtartama: 2017. 06. 01-től 2020. 06. 01-ig, 36 hónap 

A megvalósítási helyszín: 8181 Berhida, Táncsics M. u. 8. 

Projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: 

A projekt elején létre kívánjuk hozni a Berhidai Helyi Közösségi Támogató Csoportot 

(HKTCS), amely a közösségfejl.-ben érdekelt szervezetek vezetőiből áll (10-15 fő). A testület 

feladata lesz egy közösségfejl.-i terv kidolgozása és végrehajtása a projekttel összhangban, 

valamint a toborzás megvalósítása. Így tökéletesen megvalósulhat a célcsoport igényeinek és 

a szakmai igényeknek az összehangolása. 

A Nyitórendezvény az első hónapban fog megvalósulni, amely lehetőséget is ad a toborzás 

megkezdésére, a HKTCS megalakulására is. Az indításkor létre kívánjuk hozni a projekt 

számára az Online tájékoztató felületet, valamint a közösségi oldalt, ami lehetőséget fog adni 

a toborzásra, virtuális közösségek létrejöttére, fórumok létrejöttére, valamint a projekttel, a 

helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztására is. Kontaktusok megvalósulása: 20 

fő 

Létrehozzuk a Párbeszéd Klubot, melynek feladata többek között a közösségi kohézió 

erősítése, a generációk közötti szakadék mérséklése úgy, hogy a havonta megszervezett 

klubban a különböző generációk tagjai egy-egy adott témáról elmondhatják véleményüket. Az 

egymás véleményének ismerete bizonyos témákról, azok ütköztetése, abból való vita 

generálása segít a generációknak egymás jobb megértésében. Kontaktusok megvalósulása: 25 

fő*36 alkalom= 900 fő 

Létrehozzuk az Önkéntes Klubot, melynek feladata többek között a közösségi kohézió 

erősítése, az önkéntesség eszméjének elterjesztése, az önkéntességen alapuló 



 

 

közösségfejlesztés, valamint az önkéntességen alapuló családsegítés, és szívességcsere 

megvalósítása havonta egy foglalkozással. A klub önkéntes programokat dolgoz ki, s valósít 

meg a működése során. Kontaktusok megvalósulása: 25 fő*36 alkalom= 900 fő 

Létrehozunk egy Életmód Klubot, melynek feladata többek között az egészséges és tudatos 

életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli és életviteli kompetenciák fejlesztése, ezek 

eléréséhez szükséges gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatos tudásmegosztás havi egy 

alkalommal. Kontaktusok megvalósulása: 25 fő*36 alkalom= 900 fő 

Havonta egy alkalommal Önkéntes Napot tervezünk. Mindig egy konkrét témában kerülnek 

megrendezésre, így a projekt folyamán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő 

programot. A Nap felépítése: délelőtt általános tájékoztató előadás az önkéntességről, illetve 

az önkéntes nap témájához kapcsolódó konkrét információk átadása interaktív workshop 

szerű foglalkozásokon, délután a témába vágó önkéntes program megvalósítása (kerítésfestés, 

szociális segítés, szemétszedés, faültetés, stb.). A Napok témáinak konkrét meghatározása a 

HKTCS feladata lesz a Közösségfejlesztési Terv kialakítása során. Kontaktusok 

megvalósulása: 50 fő*36 alkalom= 1800 fő 

Félévente tervezünk családi napot, mely kitűnő lehetőséget kínál, hogy a családok 

megismerkedjenek a közös szabadidőtöltéssel, illetve nagyszerű lehetőség a közösségek 

kohéziós szintjének növelésére. Fontos, hogy a Családi Nap a helyi kisebbségek kultúrájának 

megismertetését is szolgálja, ezzel is erősítve az egymás megismerésén keresztüli elfogadást. 

Kontaktusok megvalósulása: 500 fő*6 alkalom= 3000 fő 

A projekt első felében tervezzük megvalósítani a Közösségfejlesztő Konferenciát, amely 

lehetőséget ad a térség szakembereinek arra, hogy a modern közösségfejl. módszereivel, a 

projekt eredményeivel, a projekt tapasztalataival is megismerkedhessenek. Az előadásokra 

neves előadókat fogunk meghívni. Kontaktusok megvalósulása: 50 fő 

A projektet a Zárórendezvény zárja, amelyen összegezzük a projekt tapasztalatait, bemutatjuk 

annak eredményeit, illetve a HKTCS meghatározza a fenntartás módját, forrásait. 

Kontaktusok megvalósulása: 20 fő 

A projekt céljai, azok illeszkedése a célcsoport igényeihez 

 

CÉLOK: 

 

 A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált 

kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és 

aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai 

tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein, 

 Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános 

társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi 

szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása. 



 

 

 A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és 

kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom 

megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése 

RÉSZCÉLOK: 

 Az önkéntes programok szervezésével és lebonyolításával figyelemfelhívás, jó 

gyakorlatok felmutatása, azok a helyi társadalom igényét szolgáló eredményességének 

megmutatása, megvalósításuk módszertanának megismertetése, adaptációjára 

felkészülés, illetve annak támogatása 

Eszközei: Önkéntes Napok, Online Felület és Közösségi Oldal, Helyi Közösségi 

Támogató Csoport 

 Az egyesület szociális és társadalmi célú szolgáltatási kapacitásának az azonosított 

helyi igényekre szabott fejlesztése 

Eszközei: Helyi Közösségi Támogató Csoport, Életmód Klub 

 Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, illetve szervezett 

biztosítása, az önkéntesség népszerűsítése minden korosztály tekintetében 

Eszközei: Önkéntes Klub, Önkéntes Napok, Helyi Közösségi Támogató Csoport 

 A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon 

keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, 

aktivitást biztosító bevonása 

Eszközei: Családi Napok, Párbeszéd Klub, Helyi Közösségi Támogató Csoport 

 A formalizált és nem formalizált kisközösségek regionális hálózatának kiépítése, 

együttműködési lehetőségeinek megtalálása 

Eszközei: Online Felület és Közösségi Oldal, Helyi Közösségi Támogató Csoport, 

Konferencia 

 A közösségfejlesztés területén dolgozó szakemberek képzése, tapasztalatcseréjének 

biztosítása, kisközösség-mentor hálózat kialakítása 

Eszközei: Konferencia, Helyi Közösségi Támogató Csoport 

 

ILLESZKEDÉS A CÉLCSOPORT IGÉNYEIHEZ: 

A projekt kidolgozása során a célcsoport igényeinek kielégítése volt az elsődleges szempont, 

de figyelembe vettük a helyi együttműködők, szakemberek véleményét is. Ezek néhol 

különböztek, hiszen az egyén igényei néha távol esnek a szakpolitikai hosszú távú céloktól. 

Ezen esetekben egészséges kompromisszumot próbáltunk kialakítani a tevékenységekkel 

kapcsolatban. A Helyi Közösségi Támogató Csoport működése során folyamatosan 

monitorozásra kerülnek a célcsoport esetlegesen változó igényei, amelyek a szakmai 

egyeztetés után bekerülnek a projekt megvalósításába. Ez alapján kimondható, hogy a 

célcsoport igényei maximálisan teljesülnek a projektnek köszönhetően. 

 

 

 



 

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETES KIFEJTÉSE: 

A projekt keretében, de nem a projektből finanszírozva, az együttműködő szervezetek, a helyi 

közösségfejlesztésben érdekelt szervezetek, szervek vezetőiből megalakítjuk a Berhidai 

Helyi Közösségi Támogató Csoportot, amely havonta fog ülésezni, s amely a helyi igények, 

és a projekt szakmai tartalmának összehangolásáért lesz felelős. A Helyi Közösségi Támogató 

Csoport (HKTCS) a működése elején kidolgoz egy helyi Közösségfejlesztési Tervet, amely a 

projekt szakmai tartalmán túl a felderített szolgáltatási erőforrásokat önti egy stratégiába. A 

projekt keretében megbízott Esélyegyenlőségi koordinátor minden HKTCS ülésre beszámolót 

készít a Helyi Esélyegyenlőségi Program és Intézkedési Terv, valamint a projekt 

illeszkedéséről. 

Párbeszéd Klub 

A projekt keretei között létre kívánjuk hozni a workshop típusú Párbeszéd Klubot, melynek 

feladata többek között a közösségi kohézió erősítése, a generációk közötti szakadék 

mérséklése úgy, hogy a havonta egy alkalommal megszervezett, minimum 25 fős klubban a 

különböző generációk tagjai egy-egy adott témáról elmondhatják véleményüket. Az egymás 

véleményének ismerete bizonyos témákról, azok ütköztetése, abból való vita generálása segít 

a generációknak egymás jobb megértésében. A klubvezető nem véleményformáló, csak 

moderátor. 

Alkalmazott módszer:  

Moderált beszélgetés, tudásmegosztás 

Tevékenység ütemezése:  

2017. 06. 01-2020. 06. 01-ig folyamatos, havonta min. 2 óra 

Tevékenység közvetlen költségvonzata:  

Célcsoport képzési költségei – Párbeszéd Klub 

Kapcsolódó indikátor, mutató:  

Indikátor: Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma – 1 

Műszaki-szakmai eredmény:  

36 hó*25 fő, összesen: 900 fő (Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében) 

36 db (A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok) 

 

Önkéntes Klub 

A projekt keretei között létre kívánjuk hozni az Önkéntes Klubot, melynek feladata többek 

között a közösségi kohézió erősítése, az önkéntesség eszméjének elterjesztése, az 

önkéntességen alapuló közösségfejlesztés, valamint az önkéntességen alapuló családsegítés, 



 

 

gyermekfelügyelet megszervezése, és szívességcsere megvalósítása. A klub önkéntes 

programokat dolgoz ki, s valósít meg a működése során. A klubfoglalkozások havonta 

kerülnek lebonyolításra. 

Alkalmazott módszer:  

Moderált beszélgetés, tudásmegosztás 

Tevékenység ütemezése:  

2017. 06. 01-2020. 06. 01-ig folyamatos, havonta min. 2 óra 

Tevékenység közvetlen költségvonzata:  

Célcsoport képzési költségei – Önkéntes Klub 

Kapcsolódó indikátor, mutató:  

Indikátor: Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma– 1 

Műszaki-szakmai eredmény:  

36 hó*25 fő, összesen: 900 fő (Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében) 

36 db (A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok) 

 

Életmód Klub 

A projekt keretei között létre kívánjuk hozni a workshop típusú Életmód Klubot, melynek 

feladata többek között az egészséges és tudatos életmódra nevelés, életvezetési, életmódbeli 

és életviteli kompetenciák fejlesztése, ezek eléréséhez szükséges gyakorlati tudnivalókkal 

kapcsolatos tudásmegosztás. A klubfoglalkozások havonta kétszer kerülnek lebonyolításra. 

Alkalmazott módszer:  

Workshop típusú tudásmegosztás 

Tevékenység ütemezése:  

2017. 06. 01-2020. 06. 01-ig folyamatos, havonta min. 2 óra 

Tevékenység közvetlen költségvonzata:  

Célcsoport képzési költségei – Egészséges Életmód Klub 

Kapcsolódó indikátor, mutató:  

Indikátor: Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma– 1 

Műszaki-szakmai eredmény:  

36 hó*25 fő, összesen: 900 fő (Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében) 



 

 

36 db (A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok) 

 

Családi Napok 

A projekt megvalósítása során 6 alkalommal tervezünk kulturális és családi napot, mely 

kitűnő lehetőséget kínál, hogy a családok megismerkedjenek a közös szabadidőtöltéssel, 

illetve nagyszerű lehetőség a közösségek kohéziós szintjének növelésére. A Családi Napok 

egész napos programjainak tervezése során kiemelt szempont az, hogy a család minden 

korosztálya kikapcsolódási lehetőséget találjon, illetve az, hogy a lehető legtöbb 

programelemet közösen élvezzék. Fontos továbbá, hogy a helyi nemzetiségek kultúrájának 

bemutatkozására is lehetőség kerüljön a rendezvény szervezése során. 

A Családi Napok tervezett programja: 

Délelőtti programok: 

- Főzőverseny 

- Anya-lánya szépségverseny 

- Rajzverseny 

- Sorversenyek családoknak:  

„Rímemlékek”: Ismert gyermekversek első sorát felolvassuk, és a versenyzőknek folytatniuk 

kell a második sorral. Először a gyerekek tippelhetnek; ha nem tudják, vagy nem pontosan 

idézik, akkor a felnőttek is próbálkozhatnak. 

„Betűvető”: Adott idő alatt a szülők és gyerekek közösen alkossanak minél több értelmes 7-

betűs szót. 

„Ízvilág”: bekötött szemmel a gyerekek egymás után 5-5 apró ételt megkóstolnak, és ki kell 

találniuk, hogy mi volt az. 

„Kvízóra”: 15 kvíz-kérdés, s ha szükséges 4-4 válaszlehetőség 

- Mocsárjárás 

- Labda-terelgetés, seprűvel, bóják között 

- Zsákban futás 1 felnőtt és 1 gyerek 1-1 lábát összekötve kell futni 

- Lufi fújó verseny 

- „Vakvezetés” – a szülő szemét bekötjük, a gyerek a bóják között vezeti 

- Hullahopp-karika gördítés 

- Vetélkedő fiatal pároknak: bizalomjátékok, mennyire ismerik egymást – kvíz, 

ügyességi játékok 

 

Délutáni programok: 

- Bűvész bemutató; bohóc – lufihajtogatás 

- Helyi gyermekek műsora (ének, tánc, színdarab stb.) 

- Karaoke-verseny családoknak (szülő+gyermek közösen) 

- Bábszínház 

- Ki-mit-tud? 

- Interjú a település legidősebb házaspárjával 

- Népszerű előadó fellépése (100 Folk Celsius, Halász Judit, Bóbita Együttes stb.) 



 

 

- Este: utcabál 

 

Egész napos programok: 

 gyerekeknek ugrálóvár 

 kreatív sarok 

 arcfestés, henna készítő gyerekeknek, felnőtteknek karikatúra készítő 

 mobil tanácsadás a tanácsadók által 

 együttműködő partnerek standjai, tanácsadás 

 

Alkalmazott módszer:  

Családi szabadidős, interaktív rendezvény 

Tevékenység ütemezése:  

2017. 09. hó, 2018. 04.hó, 2018. 09. hó, 2019. 04. hó, 2019. 09. hó, 2020. 04. hó 

Tevékenység közvetlen költségvonzata:  

Rendezvényszervezés – Családi Napok 

Kapcsolódó indikátor, mutató:  

Indikátor: nem releváns 

Műszaki-szakmai eredmény:  

6 alkalom*500 fő, összesen: 3000 fő (Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében) 

6 db (A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok) 

 

Konferencia 

A projekt első felében tervezzük megvalósítani a Közösségfejlesztő Konferenciát, amely 

lehetőséget ad a térség szakembereinek, önkénteseinknek arra, hogy a modern 

közösségfejlesztés módszereivel, a projekt eredményeivel, a projekt tapasztalataival is 

megismerkedhessenek. Az előadásokra neves előadókat fogunk meghívni. Fontosnak tartjuk, 

hogy a projekt szellemisége ne álljon meg a település határainál, hanem annak hatása legyen a 

környező települések közösségi életére is, így a környező települések szakembereit is 

meginvitáljuk a konferenciára.  

Alkalmazott módszer:  

Szakmai konferencia 

Tevékenység ütemezése:  

2017. 10. hó 



 

 

Tevékenység közvetlen költségvonzata:  

Rendezvényszervezés – Konferencia 

Kapcsolódó indikátor, mutató:  

Indikátor: Nem releváns 

Műszaki-szakmai eredmény:  

50 fő (Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében) 

 

Online Felület és közösségi oldal  

A projekt keretében létre kívánjuk hozni az Online Felületet, amely online lehetőséget ad a 

projekt szolgáltatásainak igénybevételére (tanácsadások, információk, klubok közösségének 

fóruma, csoportfoglalkozások közösségének fóruma), valamint folyamatos tájékoztatást ad a 

projekt előmeneteléről, eredményeiről. A különböző jogszabályok, egyéb szabályozók 

módosulásait, valamint a településen igénybe vehető szociális és családügyi szolgáltatások, 

juttatások leírása is elérhető lesz.  

A Online Információs és Szolgáltató Felületnek terveink szerint 4 fő funkciója lesz: 

• Tájékoztatást nyújt a projekttel kapcsolatban. 

• Összegyűjti a kistérségben a kapcsolódó szolgáltatók, intézmények 

elérhetőségeit, szolgáltatásait (pl. bölcsődék, óvodák, általános iskolák, 

gyermek- és családsegítő szolgálatok, védőnők, civil szervezetek stb.). 

• Közösségteremtő funkció: különböző fórumok kerülnek kialakításra, 

melyek segítségével a közösség tagjai megismerhetik egymás problémáit, 

segítséget, tanácsokat nyújthatnak egymásnak a gyermekneveléssel 

kapcsolatban, megvitathatják egymással a családi, házassági, párkapcsolati 

együttélés során felmerülő kérdéseket, problémákat, stb..  

• E-ötlet láda: a projekttel, a helyi közösségfejlesztéssel kapcsolatban 

ötleteket, véleményeket oszthatnak meg a település lakói, akár anonim 

módon is. 

Emellett egy közösségi oldal létrehozását is tervezzük (Facebook), amely mind a projektről, 

mind a település életéről friss információkat oszt meg. 

Alkalmazott módszer:  

Online információs, közösségi szolgáltatás 

Tevékenység ütemezése:  

2017. 06. 01-től 2020. 06. 01-ig folyamatos 

Tevékenység közvetlen költségvonzata:  



 

 

Egyéb kommunikációs szolgáltatás – Online Felület és közösségi oldal  

Kapcsolódó indikátor, mutató:  

Indikátor: Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma– 1 

Műszaki-szakmai eredmény:  

Nem releváns, belső eredmény: 20.000 oldallátogatás! 

 

Önkéntes napok 

Havonta egy alkalommal Önkéntes Napot tervezünk. Mindig egy konkrét témában kerülnek 

megrendezésre, így a projekt folyamán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő 

programot. A Nap felépítése: délelőtt általános tájékoztató előadás az önkéntességről, illetve 

az önkéntes nap témájához kapcsolódó konkrét információk átadása interaktív workshop 

szerű foglalkozásokon, délután a témába vágó önkéntes program megvalósítása (kerítésfestés, 

szociális segítés, szemétszedés, faültetés, stb.). A Napok témáinak konkrét meghatározása a 

HKTCS feladata lesz a Közösségfejlesztési Terv kialakítása során.  

Alkalmazott módszer:  

Interaktív workshop szerű tudásmegosztás gyakorlati megvalósítással 

Tevékenység ütemezése:  

2017. 06. 01-től 2020. 06. 01-ig folyamatos 

Tevékenység közvetlen költségvonzata:  

Célcsoport képzési költsége – Önkéntes Napok 

Kapcsolódó indikátor, mutató:  

Indikátor: nem releváns 

Műszaki-szakmai eredmény:  

36 alkalom*50 fő, összesen: 1800 fő (Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében) 

36 db (A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok) 

 

Nyitó- és Zárórendezvény 

A Nyitórendezvény az első hónapban fog megvalósulni, amely lehetőséget is ad a toborzás 

megkezdésére, a Helyi Közösségi Támogató Csoport megalakulására is. Az indításkor létre 

kívánjuk hozni a projekt számára az Online tájékoztató felületet, valamint a közösségi oldalt, 

ami lehetőséget fog adni a toborzásra, virtuális közösségek létrejöttére, fórumok létrejöttére, 

valamint a projekttel, a helyi közösséggel kapcsolatos információk megosztására is.  



 

 

A projektet a Zárórendezvény zárja, amelyen összegezzük a projekt tapasztalatait, bemutatjuk 

annak eredményeit, illetve a Helyi Közösségi Támogató Csoport meghatározza a fenntartás 

módját, forrásait. 

Alkalmazott módszer:  

Tájékoztató rendezvény 

Tevékenység ütemezése:  

2017. 06. hó, 2020. 05.hó 

Tevékenység közvetlen költségvonzata:  

Rendezvényszervezés – Nyitórendezvény, Zárórendezvény 

Kapcsolódó indikátor, mutató:  

Indikátor: nem releváns 

Műszaki-szakmai eredmény:  

2 alkalom*20 fő, összesen: 40 fő (Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében) 

 

 

Projekttevékenységek ütemezése, egymásra épülése 

(A kék színnel jelzett tevékenységek folyamatos tevékenységek) 

Év, hó Tevékenység leírása 

2017. 

június 

- Projektmenedzsment tagjaival, szakmai megvalósítókkal való szerződéskötés 

- Online Felület és a közösségi oldal kialakítása 

- Szállítók kiválasztása, szerződéskötés 

- Kötelező nyilvánosság biztosítása (C és D tábla beszerzése) 

- Toborzás megkezdése 

- Irodaszer beszerzése 

- Nyitórendezvény megtartása, HKTCS megalakítása 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2017. 

július 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 



 

 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2017. 

augusztus 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2017. 

szeptember 

- Családi Nap  

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2017. 

október 

- Konferencia 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2017. 

november 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2017. 

december 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

január 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 



 

 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

február 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

március 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

április 

- Családi Nap 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

május 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

június 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

július 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 



 

 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

augusztus 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

szeptember 

- Családi Nap 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

október 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

november 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2018. 

december 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

január 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 



 

 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

február 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

március 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

április 

- Családi Nap 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

május 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

június 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

július 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 



 

 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

augusztus 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

szeptember 

- Családi Nap 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

október 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

november 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2019. 

december 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2020. 

január 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 



 

 

2020. 

február 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2020. 

március 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2020. 

április 

- Családi Nap 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés 

2020. 

május 

- Projektmenedzsment tagjainak, szakmai megvalósítóknak foglalkoztatása, önkéntes foglalkoztatása 

- Online Felület és a közösségi oldal szerkesztése 

- Célcsoportok bevonása 

- Klubfoglalkozások megtartása („Párbeszéd”, Önkéntes, Életmód) 

- Önkéntes Nap 

- Posta, internet, telefon használata 

- Együttműködőkkel való kapcsolattartás, HKTCS ülés- Fotódokumentáció elkészítése 

- Zárórendezvény 

- Projekt zárása 

Indikátorok; számszerűsített szakmai elvárások; fejlesztés céljai, 

eredményei célcsoportonként 

 

INDIKÁTOROK: 

 Aktív regisztrációval rendelkező helyi közösségek száma 

o Vállalás: 4 

o Elérés időpontja: 2020. 06. 01. 

 



 

 

SZÁMSZERŰSÍTETT SZAKMAI ELVÁRÁSOK: 

 Kontaktusok megvalósulása a projekt keretében (minimum 5000 fő) 

o Vállalás: 7590 fő 

 A projekt keretében szervezett események, rendezvények, programok (minimum 50 

db) 

o Vállalás: 114 db 

 

FEJLESZTÉS EREDMÉNYEI CÉLCSOPORTONKÉNT: 

Célcsoport:  

A településen élő hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti 

idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás 

után javul. 

Eredmények:  

- Erősödik a helyi identitástudat 

- Önfentartó programok jönnek létre, amely az egyének konfortérzetének javulását 

hozza 

- Önfenntartó programok jönnek létre, amely az egyének közösséghez tartozás érzését 

javítja, teremti meg 

- A szociális, környezetvédelmi, oktatási, egészségügyi, stb. önkéntes programok által 

az egyének életkörülményei javulnak 

- Az önkéntesség eszméjét elsajátítják a település lakói 

- Az egymás megismerése által csökken a generációk közötti, és a nemzetiségek közötti 

szakadék 

A projekt fenntarthatósága, horizontális szempontok 

Az előírt fenntartási kötelezettség teljesítése 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett, vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 

71. cikkében foglaltaknak. 

 A projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése esetén az 

eszközöket 3 évig nem lehet eladni vagy bérbe adni, azokat rendeltetésszerűen, az 

eszköz jellegéből adódóan folyamatosan használatban kell tartani. 

 A fenntartási időszak alatt évente minimum egy rendezvény megtartása kötelező. 



 

 

A fejlesztés eredményeinek hasznosulása a fenntartási időszak alatt, Pénzügyi fenntarthatóság 

A projekt keretében a 94.99-es TEÁOR számú, Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

elnevezésű főtevékenység kerül fejlesztésre. A megszerzett tapasztalatokat, szakmai tudást 

ennek megfelelően fogjuk használni, illetve a megteremtett szolgáltatásokkal az Egyesület 

tevékenysége bővül, modernizálódik. Mivel Egyesületünk tevékenységének 70%-át ez a 

főtevékenység határozza meg, ez az Egyesület bemutatásából is kitűnik, így a jövőben 

tervezett programokra, legyenek azok hazaiak, vagy uniós programok, kihatással lesz az 

ebben a projektben megszerzett tudás, tapasztalat. 

A projekt alatt felkészülünk a fenntartási időszakra is úgy, hogy önkénteseket képzünk a 

különböző feladatok ellátására, szolgáltatások nyújtására. Külön figyelmet fordítunk arra is, 

hogy szakembereket is bevonjunk, motiváljunk önkéntes munkára, így az összes szolgáltatás 

pénzügyileg fenntartható lesz, illetve az Együttműködőink tevékenységébe is beintegrálható 

lesz. 

Horizontális szempontoknak való megfelelés 

A projekt mind a megvalósítási, mind pedig a fenntartási időszak alatt megfelel a 

horizontális szempontoknak. Egyesületünk a mindennapi életben is kiemelt figyelmet fordít 

az esélyegyenlőségre és a környezetvédelemre.  

Az esélyegyenlőség érdekében esélyegyenlőségi koordinátort bízunk meg, 

kommunikációnkban, megnyilvánulásainkban esélytudatosságot fejezünk ki (hiszen 

Egyesületünk egyik fő célja az esélyteremtés), nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a 

csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket, infokommunkációs fejlesztéseinknél 

infokommunikációs akadálymentesítést végzünk.  

A környezetvédelem érdekében kizárólag újrahasznosított papírt alkalmazunk, 

beszerzéseinknél figyelembe vesszük a környezeti szempontokat.  

 

A felhívás előnyt jelentő és specifikus kiválasztási szempontjainak való 

megfelelés 

A felhívás előnyt jelentő szempontjainak való megfelelés 

 

7.2 A projekt a minimálisan előírt számszerűsített szakmai elvárások értékeinek valamelyike 

esetén 

- 25%-kal magasabb értéket vállal: 3 pont 

- 50%-kal magasabb értéket vállal: 6 pont 

 

A számszerűsített szakmai elvárások mindegyikénél 50% feletti a vállalás. 

 



 

 

7.4 Együttműködési megállapodás különböző szervezetekkel, a projektcél elérésének 

elősegítése érdekében (a benyújtáshoz csatolva) 

- 6 vagy több együttműködési megállapodás: 6 pont 

- 5 együttműködési megállapodás: 4 pont 

- 3-4 együttműködési megállapodás: 2pont 

- 0-2 együttműködési megállapodás: 0 pont 

6 db Együttműködési megállapodás az Adatlaphoz csatolva. 

 

7.6 A pályázó szervezet bejelentkezett a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. törvény hatálya alá, tehát szerepel a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek 

nyilvántartásában (http://civil.info.hu/onkentesseg). 2 pont 

 

A May Lasho Trajo /Jobb élet/ Egyesület szerepel a közérdekű önkénteseket fogadó 

szervezetek nyilvántartásában, 3953 sorszámon. 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 

1. Szakmai Önéletrajzok 

2. Együttműködési megállapodások 

http://civil.info.hu/onkentesseg

