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Kedves Olvasó!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
és konzorciumi partnerei, a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány és a Helyi Mérték Alapítvány
a „TANDEM-TANuljunk DEMokráciát a közös sikerért!” című, ÁROP-1.A.6-2013-2013-0005 azonosító számú projekt keretében készíte e ezt a kiadványt, melyben az Európai Uniós források – ENPI,
HUSK, HURO, TÁMOP, ÉAOP, a magyar költségvetési támogatások pl. NEA és a közvetlen brüsszeli források segítségével megvalósult projektek eredményeit szeretné bemutatni minden érdeklődőnek.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
számára kiemelten fontos cél a megyei közösségek fejlődésének támogatása, hiszen megyénkben
több mint 3000 civil szervezet működik, tevékenységük szerteágazó, az élet minden területén megtalálhatóak, legyen ez szociális, kulturális, egyházi,
karita v vagy akár i úsági terület.
Könyvünkben szereplő szervezetek joggal lehetnek büszkék az általuk megvalósíto projektekre,
függetlenül annak nagyságától, hiszen zömében
önkéntesek voltak azok, akiknek segítségével új
értéket hoztak létre. Legyen szó építésről, eszköz
beszerzésről, határon átnyúló kapcsolatok elmélyítéséről vagy a legkisebbek számára szóló program
lebonyolításáról, ŐK mindannyian hozzáte ek valamit megyénk fejlesztéséhez.
Remélem, hogy a következő évtől a megyei fejlesztési program keretében még több forrást tudunk
megítélni számukra, amellyel jól sáfárkodva újabb elképzeléseiket is sikerre vihe k.
Nyíregyháza, 2014. október 20.
Tisztele el:
Seszták Oszkár
a közgyűlés elnöke
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat
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1. „A TANULÁS UNIÓJÁÉRT” ALAPÍTVÁNY első projektje
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 36. 3/12.
„Összefogás az esélyegyenlőségért határon innen és túl”
A Nemze Együ működési Alap támogatásával és a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet segítő
közreműködésével valósult meg 2014.07.26-án az „Összefogás az esélyegyenlőségért határon innen
és túl” című rendezvény Nyíregyházán, a Korona Hotelben.
Ezen a napon lehetőség nyílt a
tehetséges állami és volt állami
gondozo gyerekek találkozására,
tehetségük bemutatására. Meghívo vendégünk, a volt állami gondozo , de ma már sikeres festőművész Vári Zsolt volt, aki példaként
szolgált az állami gondozo , de
tehetséges gyerekeknek, reményt
adva nekik, hogy van esély hátrányos helyzetből indulva is eljutni az
álmaik megvalósulásához, valamint
tanácsokat ado a rajzaikat, festményeiket bemutató gyerekeknek
A Szt. Lukács Görögkatolikus
Gyermekvédelmi Központ nevelőszülői hálózatából és gyermeko honaiból érkező gyerekek vers
– próza - mesemondás, néptánc,
zongora, rajz kategóriában muta ák meg tehetségüket.
A határon túlról körünkben üdvözölhe ük a Kárpátaljáról érkező Rá Szt. Mihály Gyermeko hon
zenedéjét, akik megható
és gyönyörű zenés- énekes-hangszeres műsort
adtak elő.
A projekt az alapítványunk munkáját bemutató kiadvány elkészítésével zárul, amelyben a
tehetséges gyerekekről
többet is megtudhat az
olvasó.
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„ A TANULÁS UNIÓJÁÉRT” ALAPÍTVÁNY második projektje
„A korona összetartó ereje”
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Öregdiák Szövetsége, Máriapócs Nemze Kegyhely
és Máriapócs Önkormányzata segítségével szervezte meg 2014.május
17-én Máriapócson „A korona összetartó ereje„ című, előadásokkal egybekötö megemlékezését „A Tanulás
Uniójáért” Közhasznú Alapítvány,
amelyen a főiskola és az Öregdiák
Szövetség képviselői is jelen voltak.
A program a Szent Korona másolatának ünnepélyes fogadásával és a
templomban való elhelyezésével. Ezt
követően ünnepi szentliturgiára került sor.
Délután a Zarándokházban folytatódo a program. Tomcsik Eleonóra köszöntőjében arra hívta fel
a jelenlévők figyelmét, hogy az eseményen több ezer felnő és gyerek ve részt a rossz időjárás ellenére is, hogy megtekinthesse a Szent Korona másolatát. Majd ismerte e az Alapítvány munkáját,
mely többek közö a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolásán, a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésén munkálkodik, s nagy figyelmet fordít a Magyarországon élő kisebbségekkel és a határon
túl élő magyarokkal való kapcsola elvételre és kapcsola artásra is. Témáikat a drámapedagógia módszerével dolgozzák fel, s a jövőben igyekeznek majd e módszer révén Magyarországon és a határon túl
is népszerűsíteni a Szent Koronát.
A nap folyamán két előadásra is sor került. Woth Imre, a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnöke a korona történetéről, külső jellemzőiről, azok üzenetéről, jelentéséről beszélt. Ádám Barnabás
ezredes, a 32. Nemze Honvéd Díszegység parancsnoka a korona őrzésének történetéről beszélt, s a
nemzet egységét megtestesítő korona őreiről is szólt.
A Szent Koronát a nap folyamán a
kegytemplomban bárki megtekinthe e.
Szeptember végén Kárpátaljára is
kivi ük a Szent Korona másolatát –a
II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Tanévnyitó ünnepségére és
hasonló programsorozat várta a fiatalokat, mint Máriapócson.
A projekt egy kiadvánnyal zárul,
amelyben a program sikeres megvalósításáról olvashatnak.
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2. AJAKI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Cím: 4524 Ajak, Ady Endre u. 25.

Az Ajaki Tűzoltó Egyesületet 1923-ban
alapíto ák. 2013-ban az egyesület alapításának 90., míg újjászervezésének 5. éves
évfordulója alkalmából, a november 8-9ig, nagyszabású évfordulós rendezvénnyel
ünnepelt az egyesület.
Az esemény megrendezése során a Nemze Együ működési Alap által nyújto pályáza forrásból több, az egyesület szakmai
munkáját segítő eszköz, felszerelés, illetve
munkaruha került beszerzésre. A pályáza forrás lehetőséget biztosíto az egyesület által megelőző és
mentő tűzvédelmi feladatainak ellátására. A pályáza támogatásból beszerze munkaruházat lehetővé
teszi az egyesület tagjai számára nemcsak a mentő és tűzvédelmi feladatok ellátását, hanem a társadalmi szerepvállalás részvételével történő egységes megjelenést.
A hivatalos megnyitó után, a résztvevő meghívo ak illetve az egyesület tagjai és az érdeklődők megtekinthe ék a Rozmaring Óvoda kicsinyeinek meglepetésműsorát, s az alpolgármester köszöntőjét. A
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője bemuta a, az önkéntes tűzoltók szerepét a mentő,
megelőző tűzvédelmi feladatok ellátásában, majd az Ajaki Tűzoltó Egyesület parancsnoka bemutatójával folytatódo a rendezvény. Az egyesület jelenlegi tagjai a vendégekkel közösen egy perces szirénaszó
melle megemlékeze az elhunyt bajtársakról. Majd az egyesület egy műszaki, mentési és tűzoltási
bemutatót hajto végre, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság szolgála csoportjával közösen,
amit megtekinte ek az óvodások illetve az általános iskolások és a település lakossága is.
November 9.-én a távolabbról érkeze vendégek részére az egyesület parancsnoka és parancsnok-helye ese bemuta a a települést és a szervezet technikai eszközeit, illetve a tűzoltó szertárat. Majd ellátoga ak a Kisvárdai Tűzoltó parancsnokság épületébe, ahol a kirendeltség vezetője bemuta a a tűzoltóságot, a technikai és személyi állományt. Ez idő ala , az egyesület beavatkozó állományának részére
szakmai felkészítést tarto az egyesület vezetése, mely során megismerkedhe ek az újonnan beszerze eszközök használatával, működtetésével. A felkészítés és látogatás
végeztével, a rendezvény hivatalos
záró programjaként a Kultúra Házában, az egyesület felszereléseiből,
illetve az egyesület tulajdonában
lévő emléktárgyakból és korabeli
iratokból berendeze kiállítás megnyitójára került sor. A kiállítás megtekintése után, az egyesület tagjai
közös főzéssel ünnepeltek, melyen
vendégül lá ák az egyesület segítőit és testvéregyesületünk képviseletét is.
A megvalósíto program igen
hatékonynak bizonyult, hiszen a
lakosság körében ismertebbé vál8

tak az egyesület által végze
feladatok. A beszerze eszközök bemutatásához és használatához az egyesület beavatkozói állománya számára
szükségessé vált a felkészítés,
mellyel szintén javult a szervezet hatékonysága. A szakmai
beszámolón és bemutatón
megjelent lakosok körében
többen jeleztek a támogatási
szándékukról, s a városi önkormányzat megjelent tagjai
a fejlesztéseket látva, további, az eddigieknél jelentősebb
mértékű támogatásáról biztosíto ák a szervezet vezetését.
A helyi oktatási intézmények
vezetőivel is megállapodást
kötö ünk, miszerint rendszeres felkészítést tart az egyesület a fiatalok számára, tanítási időben, ahol a
tűzvédelmi feladatokkal ismertetjük meg őket. A pályáza forrásból megvalósult fejlesztéseket látva, a
szakmai felügyeletet ellátó szervezet is további támogatást ígért, és a pályáza támogatásból beszerze
szakfelszerelések kezelőinek képzését is segíte ék, mind helyi, terüle és országos szinten.
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3. AKADÁLYMENTES TANULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 34-38.
„Bújj a bőrömbe” interak v kiállítás
Hogy az én szememmel láss.
Hogy az én fülemmel hallj!
Hogy az én hangomat használd!
Hogy az én székemben ülj!
Programunk a Svájci Civil Alap támogatásával indult 2013-ban. Olyan kiállítást terveztünk, ahol a kiállító megy a közönséghez.
Első ötletünk az volt, hogy jeles napok
köré csoportosítjuk a témákat. Így születe meg a „Bal kezesek világnapja, Olimpia-, paraolimpia nap, Európa nap, Romák
világnapja, Nemzetközi nőnap, Au sták
világnapja, Farsang, Advent
A kiállításunk célja érzékenyítés a fogyatékos fiatal felnő ek problémáihoz. Különböző sérülés pusokkal élő fiatalok segédeszközeit használhatjuk.
•
•
•
•
•
•

A kerekesszéket kipróbálhatják az
akadálypályán.
Vak szobában tapogatóznak, akárcsak a látásfogyatékos fiatalok.
Hallássérültek jelnyelvi jeleivel ismerkednek.
Fejlesztő játékokat próbálhatnak ki.
Boccha (paralimpiai golyósjáték) -t
tanulhatnak.
Megtapasztalhatják, hogy ha egy érzékszervünk „kiesik” hogyan pótolja
azt egy másik. (A látássérülteknek általában jobb a hallása.)

Kiállítás helyszínei mindig érdekes eseményekkel párosultak. Megszerveztük a kiállításunkat a Megyei pályaválasztási kiállításon. A farsangot a Korzó bevásárló központban. Adventet a Nyírplázában, de
voltunk a Kossuth téren Európa nappal, Tesco parkolóban olimpia nappal, és a Sója Miklós Általános
Iskolában roma világnapon.
A kiállítás a „Vakszoba köré épül. A sötétség fogságában valamilyen programhoz kapcsolódó feladatot
kelle elvégezni. Sorsolt kép alapján farsangi ruhába kell öltözni.
Pályaválasztási kiállításon a szakmák jellegzetes eszközeit kelle megtalálni. Karácsonykor ajándékot
kelle választani és csomagolni, egy kisorsolt hozzátartozónak.
A program fő eleme a játék, így mindent megfogva, kipróbálva sokkal könnyebben el tudják képzelni
milyen az, ha valakinek egy érzékszerve hiányzik.
10

A kiállításokat mindenhol óriási siker kísérte. Célcsoportunk az általános és középiskolás korosztály volt, de bárkit szerete el
vártunk.
Délután „cuki” segítő-kutyabemutató
szórakozta a a közönséget.
Tehetséges önkéntes diákjaink énekeltek, végül a „Daloló kezek” csoport előadása következe .
Eredményeink: A Megyei Pályaválasztási
kiállítson megkaptuk a legötletesebb stand
különdíját.
Tíz helyszínen muta unk be kiállítást egy
év ala óriási sikerrel.
Projektünket A Svájci Magyar Civil Alap és
a Nemze Együ működési alap támoga a
Köszönetet mondunk a RIDENS Speciális
Szakiskola tanárainak és diákjainak az önkéntes munkáját.
Demeterné Fekete Marianna
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4. „BÁTORI NŐEGYLET” projektje
Cím: 4300 Nyírbátor, Dezső utca 1.
Támogatás forrása: Nemze Együ működési Alap
Elnyert összeg: 605 000 Ft
Egyesületünk a”Bátori Nőegylet” Egyesület ez év januárjában a Nagykárolyi
„Könnycsepp” Alapítvány árva gyermekeit lá a vendégül, egy hé g a Nyírbátori
Sárkány Wellness fürdőben. 16 gyermek
és kísérőik nagyon jól érezték magukat.
Megismerkedhe ek Nyírbátor Város nevezetességeivel, szép templomaival.
Várkastélyával, történelmi sétányával.
Kivi ük e gyerekeket Máriapócsra, Nemze Kegyhelyünkre, és még házi kenyérsütésben és szalonnasütésben is volt részük.
Egy nap ellátoga unk a Nyíregyházi Vadasparkba is. Nagyon szép kirándulás volt
ez is.
A legjobban a fürdőzést, majd a délutáni kézműves foglalkozásokat élvezték a gyerekek.
Agyagoztunk, gyöngyöt fűztünk, feste ünk, rajzoltunk. Meghívtuk országgyűlési Képviselőnket, Nagykároly város Polgármesterét, Jegyzőjét vendégségbe.
Köszönet érte pedagógus egyesüle tagjainknak, nagyon színvonalas foglalkozásokat tartottak.
Egy hét után sok élménnyel gazdagodva, mi pedig, köszönet az Emberi Erőforrások Minisztériumának,
nagy elégede séggel, lélekben gazdagodva engedhe ük haza Őket.
Csatári Balázsné
elnök
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5. BEREGI IFJÚSÁGÉRT KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET projektje
Cím: 4932 Márokpapi, Kossuth út 47.
A Beregi I úságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület 2013.02.01.-én indíto a az „Állatmenhely
létrehozása a Bereg Kapujában” ÉAOP-5.1.3.-11-2011-0060) elnevezésű programját. Ennek fizikai megvalósítása 2014.01.31.-én lezárult. A projekt eredményeként, a vásárosnaményi egykori lőtér épületének átalakításával egy 200 m2 alapterületű 60 db kutya és 30 db macska befogadására alkalmas, minden az állatok előírásszerű tartásához, gondozásához szükséges eszközzel és berendezéssel felszerelt
állato hon jö létre.
A projekt az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Opera v Programjának (ÉAOP-5.1.3-11 „A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése”) keretében valósult meg 30.157.568 Ft költségvetéssel,
melyből 28.649.689 a vissza nem térítendő támogatás (ERFA) és 1507879 Ft az Egyesület által vállalt
saját hozzájárulás. A fejlesztéshez szükséges ingatlant a Vásárosnaményi Városi Önkormányzat díjtalanul biztosíto a.
Az OLT-Alom Állato honban – mely az első ilyen jellegű intézmény a kistérségben – a városban és környékén befogo kóborló ebek és macskák kerülnek átmene elhelyezésre, ahol 4 fő szakképze dolgozó és számos önkéntes gondoskodik az ellátásukról, és örökbeadásukról. Az állatok szakszerű befogása
és gondozása érdekében 2 fő ebrendész képzésére is sor került. A beruházás melle , 12 örökbefogadási
nap, 2 ivartalanítási nap, és 4 db az érdeklődőket a felelősségteljes és szakszerű álla artás szabályaival
megismertető szemléle ormáló rendezvény is megvalósult, melyek a fenntartási időszakban is évente
megrendezésre fognak kerülni.
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6. BEREGSZÁSZÉRT ALAPÍTVÁNY
Cím: 4481 Nyíregyháza, Gyula utca 33.
2013 Október 1-jén Nyíregyházán irodalmi-képzőművésze estet rendeztünk a Bencs villában annak
munkatársaival közösen, amelyen Füzesi Magda költővel és Ortutay Zsuzsa keramikusművésszel, a Beregszászért Alapítvány Bará Körének tagjaival találkozo a szép számban megjelent közönség, többek
közö bará körünk 22 tagja. Az est színvonalát emelte dr. Lisztóczky László egri irodalomtörténész
előadása, aki Füzesi Magda nemrég megjelent Kagylóének című verseskötetét muta a be. Az előadás
után a költő dedikálta kötetét. Reprezenta v kiállításon tekinthe ék meg a résztvevők Ortutay Zsuzsa
kisplasz káit, köztük a magyar szentekről készíte alkotásait.
November 9-én a beregszászi Európa-Magyar Házban emlékkonferenciát rendeztünk a Kárpátaljai
Magyar Művelődési Intéze el közösen Beregszász alapításának 950. és cseh megszállás alóli felszabadulásának 75. évfordulója alkalmából. Honvédjeink 1938-ban ezen a napon vonultak be az első bécsi
döntés alapján visszatért Beregszászba, s ennek emlékére emléktáblát ava unk az intézmény területén.
A márvány emléktábla bronz domborművét — Beregszász város címerét — Ortutay Zsuzsa készíte e.
Az emlékkonferencián előadások hangzo ak el Beregszász alapításáról, a Felvidék 1938. évi visszatéréséről és e történelmi jelentőségű esemény irodalmi visszhangjáról. A négy előadó dr. Bene János, dr. Takács Péter, dr. Lisztóczky László és Zubánics László volt. Alapítványunk az emlékkonferenciára emléklapokat és emlékplake et készí ete . Ez utóbbi Balogh Géza alkotása. A ke ős évforduló szteletére
jelent meg az Andruskó Károly néhai zentai művész miniatűr fametszeteit tartalmazó Beregszász című
minikönyv. A rendezvény a Nemze Együ működési Alap támogatásával valósult meg, a minikönyv és a
plake elkészítését is a NEA támoga a.
Alapítványunk jóvoltából november 23-án a sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária országzászlójának
talapzatára felkerült Beregszász címere (Mezősi László sátoraljaújhelyi művész alkotása) és Dsida-idézetet tartalmazó emléktáblája. Eddig a Magyra Kálvárián csak Ungvár és Munkács táblái, Ung és Bereg
vármegyék címerei voltak, ezentúl Beregszász is képviseli az elcsatolt kárpátaljai városokat.
A Nemze Együ működési Alap támogatásával elkészült és állandó fejlesztés ala van a Beregszászért Alapítvány honlapja: www.beregszaszert.hu.
Az év folyamán könyveket,
elsősorban magyar történelmi
regényeket és tankönyveket
gyűjtö ünk és ju a unk el az
alapítványunk által támogato beregszászi Bethlen Gábor
Gimnáziumnak.
Terveink megvalósulását a
Nemze Együ működési Alap
pályázatán nyert támogatási
összegnek köszönhetjük.
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A BEREGSZÁSZÉRT ALAPÍTVÁNY
2014. Március 15-én a beregszászi római katolikus temetőben felava uk
a beregszászi temetőkben ismeretlen helyen nyugvó 1848/49-es honvédek
emlékművét, amelyet a Nemze Együ működési Alap támogatásával hoztunk létre. Az ünnepségen Dalmay Árpád kuratóriumi elnök tarto avatóbeszédet, majd Zubánics László történész beszélt az 1848-as beregszászi
eseményekről. Az emlékművel Babják Zoltán, Beregszász Megyei Jogú Város polgármestere és Dalmay Árpád leplezte le, majd Michels Antal római
katolikus plébános áldotta meg.
Március 19-én a nyíregyházi Bencs-villában Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko professzor, a történelemtudomány doktora, ulan-udei (Baskíria) Petőfi-kutató, Fuksz Sándor, a Magyarok Világszövetségének
elnökhelye ese, az MVSZ Felvidéki Szervezetének elnöke, az MVSZ Petőfi Emlékbizo ságának koordinátora és Varga Géza vajai régész, a Morvai-expedíció tagja volt a vendégünk. Tyivanyenko profeszszor Meghalt Szibériában címmel tarto tarto előadást, Varga Géza a barguzini Petőfi-sír feltárásáról,
Fuksz Sándor pedig a költő hazai újratemetésének szándékáról beszélt. Bemutatásra került Borzák Tibor
P.S. - Titkok a barguzini csontváz körül c. könyve is.
Ugyancsak a Bencs-villában a Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szervezetével közösen Rákóczi földjén
címmel író-olvasó találkozót rendeztünk a Kárpátalja c. ú könyv két szerzőjével, Budai Ákossal és Elbe
Istvánnal. A találkozón a szerzők dedikálták könyvüket.
Bencs-villában Kovács Sándor kárpátaljai szakíróval találkoztunk, aki Az ismeretlen ismerős: Kárpátalja címmel tartott vetítőképes előadást. Részleteket láthattunk a szerző dokumentumfilmjeiből is. Az
esten a szerző dedikálta könyveit.
A felvidéki Borsiban, II. Rákóczi Ferenc szülőfalujában részt ve ünk a hagyományos ünnepségen,
megkoszorúztuk a Nagyságos Fejedelem mellszobrát.
Vásárosnaményban alapítványunk képviselői részt ve ek a Beregi Ünnepi Hét rendezvényein. Ugyani kuratóriumunk elnöke megbeszélést folytato Babják Zoltánnal, Beregszász polgármesterével az
első világháborús hősi emlékmű visszaállításának lehetőségéről.
A Magyar Hősök Napján megkoszorúztuk Nyíregyházán az első világháború hőseinek emlékművét és
a doni harcokban elese honvédek emléktábláját.
A trianoni diktátum évfordulóján elhelyeztük alapítványunk koszorúját a nyíregyházi Trianon-emléktáblánál a megyeháza falán.
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7. BOLDOG CSALÁDOKÉRT SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI EGYESÜLET
Cím: 4700 Mátészalka, Szalkai L. utca 2/A.
Boldog Családokért Szociális és Gyermekvédelmi Egyesület 2004. március 8.-án kezdte meg működését mátészalkai székhellyel. 2006.november 30.-án intézményesült segítő tevékenysége, melynek
keretében Ópályi településen létrehozta a Boldog Családokért Egyesület Fogyatékkal élők Nappali Intézményét és Támogató szolgálatát. Az Egyesület ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Papos, Őr, Vaja,
Kántorjánosi, Hodász, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Győrtelek, Rápolt, Nagydobos, Szamoszszeg, Olcsva, Vásárosnamény, Ököritófülpös. 2007. augusztus 01-től sikeres akkreditáció után Fogyatékkal élők Nappali Foglalkoztatása kezdődö 50 fővel, és 35 fővel Szenvedélybetegek Nappali ellátása.
A Boldog Családokért Szociális és Gyermekvédelmi Egyesület kistérségi jelentőségű, mivel számos
szolgáltatást nyújt, ezért mára már Szociális Szolgáltató Központként működik.
Egyesület pályázatai:
1.

Projekt megnevezése: „Értük, hogy nekik jobb legyen” Gyerekház mely az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Opera v Program támogatási rendszerében a TÁMOP
5.2.2.-08/2-2009-0021 azonosítószámmal nyilvántarto projekt keretében megkezdte működését a „Értük, hogy nekik jobb legyen” Gyerekház, melynek továbbműködése pályáza forrásból
valósul meg. A Gyerekház célja az ellátási területen élő, hátrányos helyzetű 0-5-éves (elsődleges
célcsoport (0-3)éves)korú gyerekek óvodai előkészítése, korai képesség, készségfejlesztés, egyéni fejlesztés. Nagyon korán jelentkező hátrányok mérséklése, a lemaradás, kirekesztődés elkerülése, szakszerű tanácsadás.
Napi 4 órába fogadja a kisgyermekes családokat, egyszeri ingyenes étkezést biztosítva a délelő
folyamán, folyamatos nyitva tartással,komplex szakember csapa al (szociálpedagógus, mentálhigénés., gyerekorvos, védőnő). Esélyteremtő, esélyegyenlőségi program, melynek célja a szülőket bevonva, szülői kompetenciák erősítés, fejlesztése.
Újszerűsége a szakmai partnerekkel való együttműködés képzés, team ülések, szakmai fórumok
közösségi programok.

2.

Projekt megnevezése: „Az analfabé zmustól a szakképzésig”, avagy a KISTÉRSÉG hátrányos
helyzetű lakosainak felzárkóztatása képzéssel, mely az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Opera v Program támogatási rendszerében a TÁMOP-5.1.1-09/7-2009-0006
azonosítószámmal nyilvántarto projekt keretében valósult meg.
A lezárult projekt célja, hogy a program során, a településen élő munkanélküli tartósan inak v
lakosság minél nagyobb aránya kerülhessen vissza segítségünk által a nyílt munkaerőpiacra, át-
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vezető szakképzéssel összekapcsolt foglalkoztatás. Célunk, a képzetség megszerzésével életszínvonaluk növelése, munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedésük, hátrányos helyzetűk felszámolása, életszemléletük pozi v irányba való kimozdítása.
A célcsoport meghatározása során alapelvként kezeltük, hogy megvalósuljon az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozo emberek önálló életvitelének,
foglalkoztatóságának és társadalmi integrációjának javítása.
Megvalósult képzések:
• Analfabé zmus felszámolására irányuló képzés (írás, értő olvasás elsajá tása)
• Felzárkóztató képzés /8 osztályos általános iskolai végze ség megszerzése/
• Kosárfonó-fafaragó
• Számítástechnikai képzés/ECDL START/
• Pályáza ró és projektmenedzsment képzés
• Kisgyermekgondozó,-nevelő
•Kőműves
•Lakástex l készítő
• Pedagógiai asszisztens
•Szabadföldi dísznövénytermesztő
• Szociális gondozó és ápoló
•Szociális asszisztens
•Takarító
• Virágkötő
•Társalgási jelnyelv tolmács •Kommunikációs tréning
• Szupervízió
•Szakmai műhely
Programba bevont álláskeresők száma 800 fő, munkaerő-piaci ismeretek nyújtása tekintetében
480 fő tanulót vontunk be.

3.

Projekt megnevezése: A fogyatékosokat segítő Boldog Családokért Egyesület működési hatékonyságának javítása.
Projekt megvalósításának kezdete: 2011.07.01, Projekt megvalósítás befejezése: 2012.06.30
A projekt tartalma a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó Boldog Családokért Egyesület által elláto szociális tevékenységek infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése, az Ópályi intézmény felújítása, átalakítása és akadálymentesítése által. A projekt fő indokoltsága a térség
demográfiai-szociális viszonyaira, jólé problémáira, és a szolgáltatások jelenlegi kapacitáshiányára vezethető vissza. Fő célunk a szociális feladataink jobb ellátása, a célcsoport helyzetének
jelentős javítása.

Husz Judit
Egyesület elnöke
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8. DOMBRÁD – POLGÁRŐRSÉG
Cím: 4492 Dombrád, Kossuth út 60.
A településünkön működő polgárőrség a „Védelmi, közbiztonsági szervezetek eszközelláto ságának
támogatása” célterületre nyújto be pályázatot „Térfigyelő rendszer kiépítése Dombrád településen”
címmel. A fejlesztés célja a környezet sztaságának, rendeze ségének fokozása, a károk elhárítása, a
bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság szubjek v biztonságérzetének növelése, az élhetőbb környezet megteremtésével a település vonzóbbá tételével a lakosság népességének megtartása,
betelepülési kedv ösztönzése voltak. A projekt célcsoportja szűkebb értelemben a lakosság, a település
gazdasági szereplői, rendőrség, akinek a munka hatékonyságát növeli a fejlesztés, tágabb értelemben a
kistérség lakossága, a településen vendégeskedő turisták.
A fejlesztés eredményeképpen kiépíte rendszer megfelel a kor színvonalának és minőségének, emelle a település eszté kai igényeit és a környezet beépíte ségét is figyelembe veszi. A rendszerben
8 db IP alapú térfigyelő kamera került kihelyezésre a bűncselekményekkel leginkább veszélyeztete
településrészeken és az önkormányzat épületében 1 db bázisállomás, központ zárható szekrényben.
A fejlesztés hatására megfigyelhetővé vált az általános iskola, a gimnázium, Polgármesteri Hivatal, a
Házasságkötő-terem, sétálóutca és a városgazdálkodás telephelye. Az oktatási intézmények megfigyelésével nő a szülők biztonságérzete, a sétálóutca megfigyelésével csökkent a rongálások száma, nő a
rendőrségnél a felderíte ügyek száma.
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9. DOMBRÁD ÉS TÉRSÉGE KOSSUTH EGYLET projektje
Cím: 4492 Dombrád, Rákóczi utca 36.
A Dombrád és Térsége Kossuth egylet közreműködésével valósult meg a Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 18 települését érintő a „kistérséget egységesen megjelenítő arculat kialakítása” című Leader projekt első üteme.
A pályázat eredményeként az egységes arculat megvalósulását szolgálja 264 db különböző térelem kihelyezése a településeken. Az irányjelölő, térképes, épület, táj, reklám és hirdető táblák, továbbá padok
és hulladékgyűjtő edényeztek azonos mo vumokkal járulnak hozzá a kistérségbe tartozó települések
rendeze képéhez és erősí k az összetartozás érzetét.
A kihelyeze eszközöket Bodrog László jelkép kutató által megalkoto szimbólum díszí . Ez a kép
a Felső-Szabolcsi Helyi Akciócsoport egységes térségi arcula jelképe, egy s lizált növényt ábrázol. A
szé erülő barna kacsok, a biztos alapot, a múltat, a földet szimbolizálják. Az indák közül előtörő zsenge
zöld levél, a jelen megtestesítője. Ugyanakkor ezek a levelek védik a jövőt, az új élet ígéretét hordozó
piros virágbimbót.
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10. DOMBRÁD SPORTEGYESÜLET projektje
Cím: 4492 Dombrád, Rákóczi utca 36.
Dombrád városa megyei első osztályú futballcsapa al büszkélkedhet. Az érmet 2012 nyarán
vehe e át az egyesület vezetője. A rangos csapathoz rangos sportpálya illik, így a Sportegyesület, megragadva a kínálkozó lehetőséget, pályázatot nyújto be a Városi Sportpálya felújítására.
A felújítás során a futballpályát körülvevő futópálya új külső és belső szegélyt kapo , a gyepfelületeket feltörték, a pályaszintet, illetve a pálya környékét talajjal feltöltö ék, ezzel egy időben felszínét kiegyenlíte ék. A terület újrafüvesítése elő , a pálya alá automa kus működésű öntözőrendszer került beépítésre. A pályát körülvevő futópályára is új salakréteg került.
A Sportpálya felújításához kapcsolódik egy másik benyújto pályázat, amelynek elbírálása folyamatban
van. Ennek eredményeképpen megújulhat, illetve acélszerkezetű tetővel egészülhet ki a sportpályához
tartozó lelátó.
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11. DOWN EGYESÜLET projektje
Cím: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17.
Mindenkinek becsenge ek
A Down Egyesület az ungvári „Élet Útja” Rehabilitációs Közpon al, valamint a szatmárnéme Caritas
Szerveze el közösen végezte a „Mindenkinek becsenge ek” programot három éven át (2011-2014) a
HUSKROUA ENPI CBC programon keresztül. A projekt célja, hogy erősítse a fogyatékosok társadalmi
inkluzióját az oktatáson keresztül.
A program során eddig három országban, több mint 20 többségi és speciális iskola és óvoda bevonásával, közel 60 osztályban és csoportban, száz pedagógus és gyógypedagógus bevonásával vi ünk be
50 fogyatékkal élő gyermeket hetente egyszer, másfél órás foglalkozásra megközelítőleg 2000 többségi
gyermek közé, ezzel ju atva el az inkluzív, befogadó nevelés fontosságát több ezer szülőhöz i hon, és a
határon túl. 2011-ben négy nyelven jelente ünk meg kiadványt programunkról, mely online elérhető
mindenki számára.
A „Mindenkinek becsenge ek” program eddigi három éve során közös foglalkozások alkalmával, a
fogyatékkal élő és többségi gyerekek közösen készültek a tanév végén megrendeze különleges gyermeknapra, ahol sztárvendégek meghívása melle ők is, fogyatékos társukkal együ léphe ek színpadra, és állítha ák ki alkotásaikat – ez idáig három alkalommal Nyíregyházán és Ungváron, valamint
kétszer Szatmárnéme ben.
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A program során nemcsak pedagógus-tréningek valósultak meg, de két nyár alkalmával, táborral nyito a a „Mindenkinek becsenge ek” tanévet a Down Egyesület, ahol a magyar, ukrán és román fogyatékkal élő gyermekeket és családjaikat lá ak vendégül. A tábor lehetőséget biztosíto a gyermekek
számára, hogy különböző készségfejlesztő programokkal ismerkedhessenek meg, valamint a szülők és
a szakemberek az inkluzív nevelésről hallgatha ak előadásokat, miközben felhőtlen kikapcsolódás
során – strand, állatpark, táncház - adtak egymás számára is hasznos tanácsokat.
Nyilvánvaló, hogy az együ működő három szervezet – a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna
ENPI Határon Átnyúló Együ működési Program keretében - sikeres lépést te és tesz a fogyatékkal élő
gyermekek inkluzív nevelése terén azzal a metódussal, amit a „Mindenkinek becsenge ek” képvisel,
azaz a fogyatékkal élő gyermekek he egyszeri többségi iskolába való bevitelével, így a program mindhárom országban folytatódik a program keretein kívül is 2014 őszétől.

22

12. FELSŐ-TISZAVIDÉKI BÚVÁR ÉS MENTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLETET projektje
Cím: 4337 Jármi, Kossuth út 38/a.
„Határon átnyúló rendszer kiépítése vészhelyzetek esetére” - HURO/1001/079/2.4.2.
2007 tavaszán néhány lelkes búvárkodásban és mentésben jártas önkéntes megalakíto a a Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Közhasznú Egyesületet, hogy a Felső-Tisza vidékén segítsék a hivatásos mentőszervezetek munkáját. Az egyesület legfőbb célja már akkor is az volt, hogy speciális mentési technikák alkalmazásával segítsenek a bajbajuto akon. A vizek nem ismernek határokat, ebből adódóan
hamar kialakultak határon túli együ működések hasonló tevékenységű külföldi szervezetekkel, köztük
a szatmárnéme székhelyű Mul salva Egyesüle el.
A két szervezet egy határon átnyúló közös mentési hálózat kiépítését célzó projek el sikeresen pályázo a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együ működési Program 2007-2013 kiírásán és 2012ben a Szatmár Megyei Tanáccsal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányza al partnerségben
és támogatásával lebonyolíto a az elsősorban képzési lehetőségeket magában foglaló projektet. A
projekt eredményeként a két egyesület tagjai vízi mentő, mentőbúvár, barlangi mentő, há motoros
siklóernyős, mentőkutya-vezető, hegyi mentő, búvár- és mentőbúvár oktató, valamint technikai és készségfejlesztő képzéseken ve ek részt. A közösen megszerveze képzések célja az volt, hogy a mentési
technikák mindkét szervezetnél bővüljenek, a tagok szakmai tapasztalataikat megosztva megalapozzák
a két egyesület jövőbeli együ működését a mentési munkában. A projektben lehetőség nyílt mindkét
oldalon a még hiányzó mentési eszközök beszerzésére. Ennek eredményeként a vízi mentésben jártas
magyar szervezetnél alpintechnikai felszerelések és há motoros siklóernyő beszerzésére került sor. A
határon túli szervezet pedig a vízben mentéshez használható eszközöket tudo megvásárolni. A projekt
zárása óta eltelt években bekövetkeze természe katasztrófák igazolták, hogy szükség van a speciális
mentési területeken jól képze szakemberekre mindkét országban.
Mindkét szervezet szívesen várja sorai közé azon személyeket, akik éreznek magukban indí atást mások megsegítésére és azokat, akik érdeklődnek vízi, légi, barlangi és hegyi sportok iránt.
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13. FORTIS ALAPÍTVÁNY projektje
Cím: 4400 Nyíregyháza, Csillag utca 30/A.

A For s Alapítvány Nyíregyházán működő civil szervezet. Humánerőforrás-fejlesztési, foglalkoztatási
és munkaerő-piaci projekteket valósítunk meg, tevékenységeink közö egyéni tanácsadások, csoportos
tréningek, rendezvények és programok szerepelnek. Alapítványunk fő küldetésének a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítését tekin . Az elmúlt években hazai és európai uniós programok révén
értük el céljainkat. Uniós projektjeink egyike a TÁMOP-5.5.1-B-11/2-2011-0216 számú, Színes Világ Család Centrum és Tanácsadó Központ működtetése Nyíregyházán, amely a családi élet, a házasságkötés, a
gyermekvállalás értékeinek, fontosságának előmozdítására, a család pozi v szerepének tudatosítására
irányult.
Tevékenységeink:
Gyermekfelügyelet:
Nyíregyháza belvárosában napközbeni ese gyermekfelügyeletet biztosítunk. Készségfejlesztő játékokkal felszerelt játszósarok áll rendelkezésre, így ha a szülőknek elfoglaltsága adódik, nálunk biztos helyen,
kiváló körülmények közö tudhatják gyermeküket.
Csopor oglalkozások iskolásoknak:
Nyíregyházi középiskolákban 480 fő részére interak v foglalkozásokat tarto unk. A csopor oglalkozások a párkapcsolatok, a gyermekvállalás, házasság- és családtervezés témaköreit érinte ék, amelyek
segí k a fiatalok értékítéletének, felelős magatartásának kialakulását.
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Kompetencia-fejlesztő tréning:
50 órás kompetencia-fejlesztő tréningen gyes-ről, gyed-ről visszatérő szülők, valamint álláskereső személyek ve ek részt. A tréning célja a munkaerő-piaci re-integráció, az álláskeresés segítése, képességés készségfejlesztés, amely a munkából való kiesés hiányait pótolta, mo váció és családi kapcsolatok
erősítése, a gyermeknevelés és a munkahely összeegyeztetésének megalapozása volt.
Családi klub:
A projekt ideje ala 12 alkalommal került megrendezésre családi klubfoglalkozás. A tema kus klubokon szó ese a hiperak v gyerekek kezeléséről, a védőoltások fontosságáról, a tanulási zavarok okozta
nehézségekről, együ készülődtünk a Karácsonyra, meglátogato minket a Mikulás, de ellátoga unk a
Nyíregyházi Állatparkba, és a népszerű sóstófürdői öko-játszóházba.
Egyéni tanácsadás:
A projekt ideje ala 3 fő szaktudással rendelkező tanácsadó információnyújtással segíte e a családok
és a családalapítás elő állok mindennapjait. Érinte területek: tanácsadás családi éle el, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben, családtámogatási ellátások, intézmények, szolgáltatások, napközbeni
gyermekellátás kérdései, álláskeresési ismeretek.
Tanácsadás munkáltatóknak
A projekt keretén belül a térségben tevékenykedő munkáltatóknak nyújto unk tanácsadást a családbarát intézkedésekről.
A projekt eredményeként 616 fő részesült különféle szolgáltatásokban, létrejö egy családok közö
közösség, együ működtünk települési önkormányzatokkal, középiskolákkal, valamint munkáltatókkal a
célok elérése érdekében.
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14.HATÁRMENTI ERDÉLYI ÉS MAGYAR HEMOFILIÁSOKÉRT EGYESÜLET
Cím: 4400 Nyíregyháza Nádor u. 77.
A közhasznú, Határmen Erdélyi és Magyar Hemo liásokért Egyesület 2010 évben alakult azzal a
céllal, hogy az ország peremén, szórványban élő, veleszülete vérzékenységben élő, de súlyosan mozgássérült hemo liás betegtársainkért érdekvédelmi szervezetként dolgozzunk.
Fő feladatunk az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés.
Egyesületünk non-profit tevékenységet végez, bevételét a tagdíjakból , adományokból és pályáza
forrásokból nyeri.
2010 -2011-2012-2013 és 2014 években kapo támogatásokat főleg az Emberi Erőforrások Minisztériumától pályázatok útján, valamint a Városi Önkormányzat Szociális Osztályától, gyógyszergyáraktól,
vállalkozóktól és magánszemélyektől kaptuk.
Adományok felhasználása :
Eszközbeszerzés: Számítógépeket ve ünk
és adományoztunk a távollakó tagjainknak, hogy be
tudjanak kapcsolódni az
információs rendszerbe és
az orvos beteg kapcsolat elérésében. Elektromos motorbiciklit és négykerekű
járóeszközöket
adományoztunk a rászorulóknak.
Találkozók Táborozások: A határmentén
a Magyar és Román oldalon élő erdélyi hemo liások felkeresése ,találkozók
megszervezése, a találkozókon rehabilitációs és orvosi
előadások szerepeltek. Közösség formáló együ lét,
oktató- nevelő munkák.
Sérült tagjaink beiskolázása: Azoknak a mozgássérült embereknek segítjük és fizetjük a beiskolázás
költségeit, akik képzésekben részt akarnak venni, szakmát akarnak tanulni, hogy önálló
keresethez és életvitelre próbálnak berendezkedni. Ez évben is Budapesten tanul egy
tagunk a MEREK Kollégiumában és az Additur Iskolában Informa kát és Rendszergazda
szakot. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ez az egyesüle munkánk eredménye
Szociális támogatás: A határmentén élő vérzékeny hemo liások,nyomorékok, súlyos, sokszoros hátrányban élnek a városi színvonaltól és lehetőségektől. Szociálisan mélyszegénységben
élnek, ezért kérelem esetén egyesületünk pénzbeli, szociális támogatásban részesí a
rászorulókat.
Egyesületünk működése elképzelhetetlen volna az állami, az önkormányza , a Civil társadalom segítsége nélkül . Ezen emberi csoportok felemelését az állam önállóan nem tudja felvállalni , ezért nekünk
civil szervezeteknek , egyesületeknek kell „becsüle el” elvégezni.
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15. HIEROTHEOSZ EGYESÜLET
Cím: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 17.
Projekt megvalósításának helyszíne: Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarándokház
Támogatás forrása: Leader
Elnyert összeg: 9 000 000 Ft
Az E.V.I. 2014. elnevezésű pályázat keretében
megvalósításra kerül egy 3*7 napos rendezvénysorozat.
Rendezvény célja
A projekt célul tűzte ki, hogy a lelki- tes - és
környeze egészség hármasának fontosságát ismertesse a fiatalok számára. A névben olvasható mozaikszó is ezt tükrözi E=Egészséges, V=Vallásos, I=I úság.
A hit szerepe rendkívül fontos az emberek
életében. Különösen ebben az értékveszte világban adhat a fiatalok életvezetéséhez mankót
és egy erős értékrend átadásával segíthe őket
életük folyamán.
Véleményünk szerint az ilyen jellegű nevelésre, fejlesztésre minél hamarabb kell időt fordítani, ezért
céloztuk meg a projek el a fiatalabb korosztály képviselőit. A civilizációs betegségek esetén nagy
hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre. A fiatalokat segíteni kell a fent említe „egészségháromszög”
megismerésében, elérésében, s hogy valóban életük részét képezzék a későbbiekben.
A pályázat keretében megvalósíto táboroztatás folyamán a fiatalok a térségben te kirándulásoknak
köszönhetően ismerhe ék meg a helyi látványosságokat (Nyíregyháza-Állatkert, Nagykálló-Harangod,
Nyírbátor-Panoptikum és Sárkány-fürdő).
Bízunk benne, hogy
a következő rendezvény is legalább enynyire sikeres lesz.

Dr. Seszták István
elnök

28

16. HUMAN-NET SZABOLCS-SZATNÁR-BEREG MEGYEI HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
Cím: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 24.
Örökösföldi Közösségi Ház építése mint értékteremtő projeka Human-Net Alapítványnál
(ÉAOP-5.1.3-10/2-2010-0071)
A projekt célja egy mul funkcionális Közösségi Ház felépítése és működtetése Örökösföldön, és ezáltal a HUMAN-NET Alapítvány infrastruktúrájának bővítése, szolgáltatási színvonalának, hatékonyságának növelése volt, mely program 2013.március 31-én zárult. A közösségi házban megvalósuló programok a civil, egyházi és magánszektor összefogásával járulnak hozzá az akcióterületen élők társadalmi,
gazdasági integrációjához, szabadidejük hasznos eltöltéséhez, a családtudat erősítéséhez a közösség
összetartó erejének növelésével.
A közösségi ház Nyíregyházán, az örökösföldi lakótelepen épült fel. Hasznos alapterületét tekintve
egy 200 nm akadálymentesíte ház, amely magában foglal egy 70 férőhelyes előadótermet (közösségi
teret), egy foglalkoztatót (csoportszoba), irodákat és a szükséges kiszolgáló helyiségeket (teakonyha,
raktár, női-férfi vizesblokk).
Az infrastrukturális beruházás melle a projekt keretében az alábbi ESZA pusú tevékenységek valósultak meg:
Egyéni és csoportos tanácsadások: a foglalkoztathatóság elősegítése, az álláskeresők kompetenciáinak fejlesztése, a mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek bővítése, a családi kapcsolatok erősítése. Ezt részben a munkaerő-piaci integrációhoz szükséges részképességek fejlesztésével, részben
a személyes higiénia és külső megjelenés javításával érjük el. Továbbá helyet kapnak a Családsegítő
Szolgálat szolgáltatásai.
Információs pont működtetése: a célcsoport számára releváns, naprakész információ, az intézmények,
szervezetek és az egyének közö információ-áramlás biztosítása, kapcsolatok kialakítása. Minőségi tanácsadásokkal, információkkal segítjük elhelyezkedésüket, életvitelüket, ügyintézésüket, társadalmi integrációjukat, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésük megteremtését.
Közösségi, szabadidős programok, rendezvények: a célcsoport kapcsola eremtő képességének, toleranciájának, az egészséges életmód, a testkultúra, a tes és lelki alkalmazkodás, a generációk köz
együ működés, a társas kapcsolatok, az emberismeret fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, közösségfejlesztés, hagyományőrzés, családok összetartó erejének növelése.
Közéle rendezvények: a civil szervezetek, önkormányzat, egyházak, valamint lakossági kezdeményezések számára helyt adó programok, rendezvények, melynek célcsoportja az Örökösföldön élő lakosok.
Hétköznapi ,,cool”-túrák:
kulturális nevelés, közösségi
élmény szerzése, szabadidő
hasznos eltöltésének preferálása, tehetséggondozás.
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17. NYÍREGYHÁZI ILCO EGYESÜLET
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
„Egy rák nélküli jövőért”
A Nyíregyházi ILCO Egyesület egy nagy létszámú rákszervezet, vastag és végbéldagana al
megműtö stomaviselőket (stoma= hasfalra kivezete végbél) fogja össze, Szabolcs –SzatmárBereg Megyében egyedüli egyesületként. Működésünk azért is nagyon fontos, mivel a vastag és
végbélrák megbetegedési és halálozási aránya
megyénkben a legnagyobb. Ez a szomorú tény
inspirált bennünket arra, hogy betegeink számára a rehabilitációs folyamatokat szervező, megvalósító, az egyénre szabo terápiákat biztosító
alapfeladatainkon túlmenően, egy figyelemfelhívó, megelőző, a vastag és végbélrák szűrését
szorgalmazó rákellenes szerveze é váltunk,
működésünk 25 éve ala .
Ma már rendezvényeink nagy többsége ezekről a népegészségügyi feladatokat is kiváltó, helyi, regionális szinten azt megvalósítani próbáló programokról szól!
A megvalósításhoz sikeresen pályázunk már több éve, a NEA kiírásaira, melyből a következő programokat valósíto uk meg.
Megszerveztük és végigjártuk 2011-ben stomások kék túráját „Másfél millió lépés stomával”, Hollóházától Íro -Kő-ig 1128 km, Rokkenbauer Pál nyomán. Ez az út egy zarándokút volt, figyelemfelhívás
a rákellenes küzdelem jegyében, MTV interjúkkal, a lakosságnak tarto előadásokkal. A vastagbélrák
nemzetközi szimbólumait a kék színt, és a kék szalagot felvéve 2012-ben megszerveztük I. KÉK Konferenciánkat a colorektális orvoslás neves hazai és nemzetközi előadóival. Ezt köve e 2013-ban a II. Kék
konferencia, már határon túli, erdélyi résztvevőkkel. A 2014. évi III. KÉK Konferencián szerb, horvát,
szlovák és román vendégekkel kötö ünk együ működési megállapodást, nemzetközi színtéren való
megjelenésre. Negyedévenként jelenik meg újságunk fontos információkkal.
A márciusi KÉK Hónapunk keretében önkénteseinkkel elju a uk a vastagbélrák tüneteiről és a szűrés fontosságáról szóló szórólapjainkat a lakossághoz. Országos elsőként, 2014.03. 06-án Nyíregyházán megrendeztük az első KÉK Sétát, a város alpolgármester asszonya védnökségével és részvételével. Idén megjelent a KÉK Könyvünk, kékségünk
anyagaival.
Kirándulásaink, melyek során határon túli
partnereinkhez látogatunk el, rehabilitációként
szolgálnak, hiszen ebben a betegségben a világtól elzárkózni akaró ember megnyílik, jól érzi
magát, gyógyul.
Mindezeket a programokat a szintén pályázaton nyert összegből megvalósíto honlapunkon,
a ww.kekinfo.hu bemutatjuk, forró drót szolgálatunk a nap 24 órájában mindenki számára
rendelkezésre áll. Beteglátogató szolgálatunk a
leghatásosabb rehabilitációs módszerként működik.
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18. KÁRPÁTOK EURORÉGIÓÉRT REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
2013 és 2014 években az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemze Együ működési Alap és Civil
Támogatások Igazgatósága támogatásával szakmai program keretében valósíto a meg az „Emlékek, sikerek, megújulás: 20 éves a Kárpátok Eurorégió”, valamint a „Szakmai napok az összetartozás jegyében című projekteket.
A 2013 évi program támogatásával elemeztük és értékeltük a Kárpátok Eurorégió 20 éves
tevékenységét, s az évforduló alkalmából elkészült ünnepi kiadványunk, valamint 2014. február 14-én
Ünnepi Tanácsülést tartottunk Nyíregyházán. A találkozón a lengyel, a román, a szlovák és az ukrán
delegáció tagjai is tájékoztatást adtak a legfontosabb feladataikról, a jelenleg futó projektekről és a
szervezet 2014-2020 közö prioritásairól.
A 2013 évi program további elemeként 2013. október 11-én szakmai tanulmányút keretében a temakus határon átnyúló utakat, mint sikeres határon átnyúló projekteket (Andrássy út, Kastélyturizmus,
Gó kus út) tekinte ük meg.
A projekt keretében nemzetközi gazdasági konferenciát szervezetünk a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) partnerségében valamint a Kárpát Régió Üzle Hálózat Zrt. (KRÜH Zrt.) közös
szervezésében a Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 2013. november 22-én „Jelenünk a jövőnk kezdete” címmel. A konferencián a kárpátaljai résztvevőkön túl anyaországi, felvidéki és erdélyi
vendégek és előadók is részt ve ek. Az esemény közpon célja az volt, hogy bemutassák a szövetség
által kidolgozo gazdaságfejlesztési tervet, mely lehetőséget biztosít arra, hogy összefogással kijelöljük
azokat a fő kitörési pontokat, amelyek által a kárpátaljai magyarság versenyképes vállalkozói szektorral,
növekvő gazdasági ak vitással rendelkezhet. Ez a célrendszer segíthe a magyarság megmaradását egy
gazdaságilag és poli kailag igen ellentmondásos térségen belül is.
A 2014 évi szakmai program a székely-szórvány-anyaországi tapasztalatcserét célozta. Közös fejlesztési
lehetőségek keresése és kidolgozása volt a fő célja annak a konferenciának, amelyet „Szakmai napok az
összetartozás jegyében” címmel szerveztünk 2014. június 28-án Csíkszeredán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, Beszterce-Naszód és Hargita megyei vezetők, polgármesterek és szakemberek részvételével. A ren-
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dezvény lehetőséget teremte , hogy az ágazatonkén véleményformálók szakmai témakörök mentén
megoszthassák tapasztalataikat és közös programok, fejlesztési projektek kidolgozását mérlegelhessék.
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnöke a kölcsönös tapasztalatszerzés,
egymástól való tanulás jelentőségét emelte ki, elmondta, számos testvér-települési kapcsolat működik az érinte megyei települések közö , amelyeknek következtében komoly kapcsolatrendszer alakult ki a megyék civil szervezetei, egyházai, állami intézményei közö . Ezeket szeretnék továbbgondolni
együ működési programok révén a két, illetve három megye közö , uniós források közös lehívásával.
Kiemelte a megyei önkormányzatok katalizátor szerepét a projektek kidolgozásában, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező pályáza időszakban szorosabb együ működések alakulnak ki a
vidékfejlesztés területén, lesznek közös programok, megerősödik a két-, illetve háromoldalú kapcsolat.
A működési támogatás lehetőséget ad a szervezet mindennapi tevékenységének fedezésére, partnerekkel kapcsola artásra, új projektek kidolgozására, nemzetközi szervezetekkel való partnerség megerősítése, tagságunk megújítására.
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19. KEMECSE POLGÁRŐR EGYESÜLET
Cím: 4501 Kemecse, Kert út 4.
Egyesületünk 1992-ben alakult településünkön. Az egyesület legfőbb célja, hogy a működési területen
összefogja, a közösségi lehetőségeivel támogassa és önkéntesen biztosítsa a lakosság közbiztonság és
közrendvédelem érdekében a bűn- és baleset megelőzési tevékenységet kifejtő, valamint környezetvédelmi feladatok ellátása.
A szerveze szolgálatokon kívül részt veszünk az önkormányzat, az iskola rendezvényein .Ezen rendezvények
helyszíneinek biztosítása, jelenlétünkkel a résztvevők biztonságérzetének növelése.
Iskolakezdéskor posztos szolgálatot látunk el az iskolánál és a fontosabb útkereszteződésekben. Jelenlétünkkel
igyekszünk biztonságosabbá tenni a gyerekek közlekedését.
Városunkban működő civil szervezetekkel is együ működünk, közös programokat is szervezünk (pl.: szemétszedési akció, vásár, civil napok, advent) vagy rendezvényeiket biztosítjuk. Hiszen hozzá kell járulnunk a polgárok
együ működéséhez, a településünk nyito abbá, rugalmasabbá válásához és közelednünk kell a civil szerveze
rendszerhez.
Egyesületünk eddig az önkormányza támogatásból és az állami költségvetésből kiírt pályáza pénzekből, valamint a szervezetünk tagjai által fizete tagdíjakból működö . Ám ezek a források évről –
évre csökkennek, így pályáza és egyéb források után kell néznünk, hogy működésünk a jövőben is
biztosítva legyen.
NEA-s működési pályázatok megírásával is próbálkoztunk, melyek eredményesek voltak.
Jelen pályázat költségvetésének tervezésekor olyan koncepciót dolgoztunk ki, amely a megfelelő működés feltételeit biztosítja számunkra. Ennek tudatában kerültek beépítésre az alapvető adminisztrációs, és infrastrukturális költségek, a polgárőrség egy szerveze é való tartozását tükröző formaruha,
valamint a szolgálatokat biztosító üzemanyagköltség és a jármű karbantartásának, üzemeltetésének
költségei 2014-ben 267.00 Ft-ot nyertünk működésre.
Hatékonyabb működésünk feltételeinek biztosítása volt a célunk a pályázatban szereplő eszközök
megvásárlásával:
2 db kerékpár mellyel olyan helyeket is meg tudunk közelíteni, ami szgk.-val nem lehetséges,
az éjjellátó, valamint elemlámpa, mely az éjszakai járőrözésben lesz segítségünkre közterületeken valamint a városunkhoz tartozó zárt
kertben is
az irodaszerek, melyek a szolgálatok vezénylésének, és munkánk adminisztrálásához elengedhetetlenek.
Jelen pályázatok hozzájárulnak, hogy munkánkat továbbra is eredményesen végezhetjük a köz
szolgálatában.
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20. KIS-SÜGÉR KÖZHASZNÚ HORGÁSZEGYESÜLET
Cím: 4700 Mátészalka, Gyár út 2.
Támogatás forrása: Nemze Együ működési Alap
Elnyert összeg: 4 100 000 Ft
Eszközbeszerzés, az eszközöket bemutató rendezvény és beszámoló a VB-ről.
A rendezvény a különböző horgász felszerelések, spic, rakós, feeder, bojlis botok bemutatásával kezdődö .
Szép számban érkeztek a kérdések a bemutató
során. A felmerült kérdések megválaszolása után
mindenki kézbe ve e a szerelékeket.
Nagy sikere volt a pontos etetési tudás felmérésének mely során 3db teniszlabdát kellet bedobni
egy 10 méterre elhelyeze csalis vödörbe mindhárom labdát bedobók jutalmat kaptak. Bo al történő súlyemelést is mindenki megpróbálta.
Közben az asztaloknál lázasan folyt a zsebpecák
szerelése. Kis-Sügér H.E versenyzői Varga László,
Pap László, Varga György valamint Szilágyi Imre
maci 71 honlap (www.maci71.5mp.eu) üzemelője
segítetek a gyerekeknek. Szerelékek pontos beállítását egy vízzel töltö hengerben leellenőrizhe ék, elkészült szerelékeket mindenki haza vihe e. Következe Kovács József és Varga Albert beszámolója.
Megjelentek közül először Kovács József 2011-es, Olaszországban megrendezésre került Világbajnokságról tarto előadását hallga ák meg. A 2012-es Szlovéniai Világbajnokságról Varga Albert és I . Varga
Albert számolt be. Csodálatos dologként könyvelte el mindenki, hogy megyénkben is van érterme a
sporthorgásza al komolyan foglalkozni hisz a magyar bajnokságban jó eredményt elérők bekerülnek
a válogato ba. Valamint 2012-es évtől megyénkben horgász Világbajnokságon arany érmet szerze
horgász is van.
Bará jó hangulatú találkozó zárásakor Varga
Albert kifejte e, hogy
2013. évtől a pályázaton
nyert
felszerelésekkel
még nagyobb esélye lesz
az Kis-Sügér egyesület
tagjainak és csapatversenyen sem kell szégyenkeznünk a horgász cégek
által támogato csapatokkal szemben.
2014-ben ismét VB keret tagságot ért el egy
tagunk.
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21. KISVÁRDAI KULTURÁLIS EGYESÜLET első projektje
Cím: 4600 Kisvárda,Flórián tér 20.
„Tarts velünk” - A Kisvárdai Krumplifesz vál megrendezése és komplex művelődési-ismere erjesztési program
Támogatás forrása: Nemze Együ működési Alap
Elnyert összeg: 550 000 Ft
1.: Kisvárdai Krumplifesz vál: 2013.augusztus 18-19-én rendeztük meg, immár hatodik alkalommal.
Kiindulópontja a több év zedre visszanyúló kisvárdai burgonyanemesítés és termesztés hagyománya.
A rendezvényt Dr. Kruppa József kutató, növénynemesítő és termesztő szakmai irányításával rendeztük
meg. Volt fajtabemutató, szaktanácsadás és szakmai előadás, valamint egy főzőverseny, melyen burgonyás ételekkel lehete indulni, 7 csapat ve részt közel 100 fővel.
2.Ismere erjesztő előadások és kézműves játszóházi foglalkozássorozat.
Nagy sikerrel rendeztük meg az ismere erjesztő előadásokat és a kézműves játszóházi foglalkozássorozatot. Az előadások szervezésekor igyekeztünk különféle témákból válogatni, hogy minél többen
találhassanak számukra érdekes ismereteket. A játszóházakat általában havi egy
alkalommal, lehetőleg valamilyen jeles
ünnephez kapcsolódva rendeztük:
A játszóházakban a gyerekek az elkészült tárgyakat hazavihe ék. A foglalkozásokon szakmai irányítás ala készültek
a tárgyak, egyesületünk tagjai is részt
ve ek a tevékenységekben. A foglalkozások során nemcsak a tárgyak elkészítésén
volt a hangsúly, hanem a társas kapcsolatokon belüli viselkedési szabályokat is
gyakorolha ák: egymás irán türelmet,
odafigyelést a másikra, esetleg segíteni
egymásnak. Célunk volt, hogy a szülők és
gyerekek együ legyenek egy-egy délelő erejéig, együ ügyeskedjenek,
mert az ilyen tevékenység nagyon
is erősí a szülő-gyerek kapcsolatot, igazából ez is megvalósult.
A program eseményeiről készült
plakátokat, szórólapokat, illetve a
fotókat egyesületünk honlapján, a
www.kisvardaike.hu c. weboldalon lehet megtekinteni, valamint
partnerünk, a Kisvárdai Várszínház
és Művészetek Háza honlapján is.
Számos újságcikk és híradás is megjelent a programokról.
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KISVÁRDAI KULTURÁLIS EGYESÜLET második projektje
„Együ a család” – hagyományápoló fesz vál valamint játékos és ismere erjesztő programsorozat
Támogatás forrása: Nemze Együ működési Alap
Elnyert összeg: 1 200 000 Ft
A 2013-ban elkezde tevékenységet szeretnénk folytatni e pályáza projekt segítségével. Egyesületünk tagságának és rajta keresztül városunk lakosságának igénye van a közművelődésre, azon belül
az ismere erjesztésre, (egészséges életmód, lelki egészség-egyensúly, párkapcsolatok, stb.), rendezvényeknek való részvételre; krea v kézműves foglalkozások, játszóházak a gyerekeknek, játékos foglalkoztatók.
Egyesületünk közérdekű tevékenységet folytat. A
lakosság egészséges életmódjának elősegítése szolgáltatásaival (ismere erjesztő előadások), a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának
(művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, a lakosság művésze kezdeményezéseinek, önszerveződő
közösségeinek támogatása (nyugdíjas klubok, egyéb
közösségek támogatása szakmai segítséggel), a helyi közművelődési tevékenység támogatása (programok szervezésével), a lakosság ismereteinek bővítése (pl. alapfokú számítástechnikai tanfolyam szervezésével).
Az elérni kívánt társadalmi hatás az, hogy a lakosság (nemcsak egyesületünk tagsága, hanem a tágabb
értelemben ve igénybevevők is) kulturális és közművelődési ak vitása növekedjék, ismereteik szélesebb körben gyarapodjanak. Mivel programjaink a nagy nyilvánosság számára elérhetőek és díjtalanok,
ezért azok is igénybe vehe k, akik egyébként nem engedhetnék meg ezt maguknak.
A program keretében játszóházakat, ismere erjesztő előadásokat tervezünk:
Játszóház: Havonta egyszer, szombat délelő időpontban (amikor lehet, valamilyen ünnephez, jeles
alkalomhoz kapcsolódva) a gyerekek a szülőkkel együ közösen, díjtalanul vehetnek részt, az elkészíte
dísz-vagy ajándéktárgy hazavihető. Emelle logikai, foglalkoztató, szórakoztató játékok beszerzését is
tervezzük. Célunk ke ős: a hátrányos helyzetben lévő gyerekek, családok is hozzájuthatnak ilyen programhoz és az együ , játékkal töltött
idő erősíti az együttes élményt a
családokban.
-Ismere erjesztés: havi egy alkalommal egy-egy szakember-előadót
(Dr. Vekerdy Tamás, Dr. Bagdy Emőke, Belső Nóra, Pál Ferenc, stb.) hívunk meg különféle témákban: önismeret, boldogság, életút-keresés.
egészségmegőrzés, stb. Ezzel segítséget nyújtunk azoknak, akik anyagi
nehézségeik mia nem tudnak más
településekre utazni ilyen előadásokra.
Projektünk jelenleg is folyamatban van, 2015. március 31-én zárul
le.
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22. MAGYAR NÉPI ÍZÖRZŐ LOVAGREND
Cím: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 20.
Az alapítók szándéka szerint az Egyesület a magyar népi gasztronómia különböző szakterületein tevékenykedő tagokat koordinálja, és szakmai
érdekképviseletüket ellátja. Az Egyesület óvja
az egyetemes és a népi magyar vendéglátás értékeit, nemes hagyományait, a vendéglátás és a
gasztronómia alkalmazo , tudományos, technikai és technológiai módszereinek továbbfejlesztését támogatja és elősegí azok alkalmazását a
mindennapok gyakorlatában.
Az Egyesület részt vesz a vendéglátást és a gasztronómiát érintő hazai és nemzetközi rendezvényeken szakmai és tudományos összejöveteleken, A Nagytanács felhatalmazása alapján a Nagymester az
Alapszabállyal és az Egyesület célkitűzéseivel nem ellentétes, a vendéglátás és a gasztronómia területén tevékenykedő hazai és nemzetközi szervezetbe az Egyesület képviseletében beléphet. A közös
gasztronómiai örökség és a belőle származó szakmai közös kötelessége ajánlja, gyakran megköveteli a
gasztronómiai együ működést a többi szakmai szerveze el; egyenként és közösség tagjaként; nemze
és nemzetközi szinten egyaránt.
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23. MÁRIA ÚT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.
Mária Út - Via Mariae Turisz kai vonzerőfejlesztés a vallási turizmus és a természetjárás jegyében ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0010 projekt
A Mária út Közép-Európa zarándokútja, amely mindenki felé nyito , aki a kulturális, lelki vagy természe értékeket keresi. Hármas célja egy vonzó, értékeket hordozó zarándokhálózat létrehozása, a
kereszténység értékeinek megőrzése és továbbadása, valamint Közép-Európa vallási és kulturális értékeinek megismertetése a világgal.
A hét országot összekötő Út hangsúlyozo an hálózat, ami feltárja az összes értéket az utak mentén.
Két fő ága egy keresztet rajzol a Kárpát-medencére. Kelet-nyuga tengelye az ausztriai Mariazelltől az
erdélyi Csíksomlyóig vezet, az észak-déli pedig a lengyel Czestochowától a boszniai Međugorjéig, egyenként mintegy 1400 kilométeres hosszúságban.
A Mária Út első, teljesen kiépült Észak-alföldi szakasza, 209 km hosszan, Európai Uniós forrásból, az
Észak-alföldi opera v program keretében valósult meg. A zarándokokat felfeste turistajelzések, helyi
információs és útbaigazító táblák kalauzolják végig az úthálózaton. Az út mentén elhelyeze jelzőoszlopokra írt gondolatok, idézetek segítenek kiszakadni a hétköznapokból. Térképes tájékoztató füzet és
interak v honlap (mariaut.hu) segí a zarándokokat, hogy Tokajtól Vállajig, Ömbölytől Hodászig rátalálhassanak az út men nevezetességekre.
A program legjelentősebb hozadéka a lelki megújulás, a társadalom egészségesedése, hídépítés népek, vallások közö ,A térségben, számtalan helyen bukkanhatunk jelzésekre, tájékoztató táblákra, a
lakosság megismerkede a Mária Ú al.
2014-ben az 1Úton Nemzetközi zarándoknapon a megyéből is sokan részt ve ek, imáikkal felavatva
a zarándokutat.
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24. MÁTÉSZALKAI GÉPÉSZETI SZAKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY
Cím: 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 12.
A Mátészalkai Gépésze Szakközépiskola és Kollégium Diákjaiért Alapítvány két pályázatát is támoga a a Nemze Együ működési Alap 2013-ban. A NEA-KK-13-M-0618 számú pályázaton 250.000 Ft-ot
nyertünk működési célra, a NEA-KK-13-SZ-0368 számú pályázaton pedig 310.000 Ft-ot szakmai célra.
A működési célra elnyert összegből egyrészt biztosítani tudtuk az alapítvány törvényes működését,
másrészt bérelni tudtuk a jótékonysági bálhoz a báli helyiséget,és irodaszert vásároltun. A működési
célú pályázatból elkészí e ük alapítványunk honlapját, amely a gépészalapítvány.hu címen elérhető,
melyen népszerűsíteni kívánjuk alapítványunkat.
A szakmai célú támogatásból megszerveztünk egy tanulmányi kirándulást Székelyföldre. A tanulmányi
kiránduláson 40 fő ve részt.
Útban Szentegyházára megálltunk
Kolozsváron, ahol megtekintettük
Mátyás király szülőházát és felújított
híres lovas szobrát.
Ellátoga unk Segesvárra, te ünk
egy sétát a gyönyörű kisvárosban,
majd sztelegtünk Petőfi Sándor emléke elő a róla elneveze kis múzeum udvarán felállíto szobornál.
Másnap ellátoga unk a Gímesre,
ahol gyönyörködtünk az őszi táj szépségében, az erdők festői színeiben.
Ezután a Gyilkos tó, majd a Békási szoros következe ahol a hatalmas sziklák muta ák meg szépségeiket.
A harmadik nap reggel meghallga uk Máthé István igazgató úr ismertetőjét az általa vezete líceum
életéről, majd a Hargitára látoga unk fel, aztán részve ünk a Gábor Áron testvériskola szüre felvonulásán és az azt követő bálon.
Negyedik napon, hazafelé tartva megkoszorúztuk Tamási Áron
sírját Farkaslakán, vásároltunk
néhány ajándékot Korondon,
megtekinte ük a sóbányát Parajdon, majd szerencsésen hazaérkeztünk.
A tanulmányi kirándulás hozzájárult a Mátészalkától mintegy
négyszáz kilométerre fekvő Székelyföld természe szépségének,
történelmi nevezetességeinek a
megismeréséhez, a határon túli
magyarokkal való kapcsola artás
fenntartásához, erősítéséhez.
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25. MEGOLDÁS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Cím: 4600 Kisvárda, Kölcsey út 5.
A Megoldás Közhasznú Egyesület 2004-ben kezdte meg működését Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az Észak-Alföldi régió területén a kisvárdai, záhonyi és vásárosnaményi térségben. Legfőbb tevékenysége a hátrányos helyzetű csoportok segítése, különös tekinte el, a fogyatékkal és pszichiátriai
betegséggel élőkre. Céljaink megvalósítása érdekében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat működtetjük:
• Támogató szolgáltatás,
• Közösségi pszichiátriai ellátás,
• Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása,
• Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye
A szociális közfeladatok biztosításán túl Egyesületünk törekszik arra, hogy tevékenységét folyamatosan fejlessze, a szakmai fejlesztések egyik generálója legyen, mint civil szervezet Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hátrányos helyzetű kistérségeiben. E cél érdekében az utóbbi években számos új projekt
kidolgozását kezdtük meg, melyek közö az önkéntesség szociális intézményünkbe történő adaptálása,
és egy civil szolgáltató központ létrehozása is szerepet kapo .
A Megoldás Közhasznú Egyesület az Észak-Alföldi Regionális Opera v Program támogatási
rendszeréhez benyújto „A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése”
tárgyú felhívásra a „Megoldás, a lehetőségek
tárháza” című ÉAOP-5.1.3-11-2011-0005 jelű
pályázat megvalósítása során a Kisvárda, József
A la út 58. szám ala civil szolgáltató központot
hozo létre 2013 évben. Az új épületben a térség
fogyatékkal, illetve pszichiátriai betegséggel élői
számára a fenntartási időszakban (2013.10.012018.10.31-ig) a megszerze gyakorla tapasztalatok alapján továbbra is biztosítjuk a megvalósítási időszakban elkezde alábbi programokat:
Mentálhigiénés képzés:
• Egyéni és csoportos önismere tréning fogyatékkal és pszichiátriai betegséggel élők részére he
rendszerességgel.
• Hozzátartozók mentálhigiénés képzése 5 hozzátartozó bevonásával, he rendszerességgel.
•
Színjátszó csoport 50 fő bevonásával, he
rendszerességgel, fogyatékkal és pszichiátriai betegséggel élők részére
Újra a Munkában Kismama Klub: 5 fő bevonásával önszerveződő klubnak kívánunk helyet
és szakmai segítséget nyújtani havonta egy alkalommal.
Vakok és gyengén látók helyi szervezetének
fogadóórája: A „Megoldás a lehetőségek tárháza” 3 havonta egy alkalommal helyet biztosít
a Vakok és gyengén látók helyi szervezetének,
hogy fogadóórát tartson.
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Szociális segélyben részesülők részére számítógép használata: A szociális segélyben részesülő környékbeli lakosoknak havonta 3 alkalommal lehetőséget biztosítunk számítógép használatára.
A TÁMOP-5.5.2.-11/2-2012-0056 azonosító számú, az „Önkéntesség fejlesztése a szociális alapszolgáltatások területén” című projekt keretében 10 hónapon keresztül vártuk a önkénteseket. A pályázat
időtartama: 2012.10.01.-2013.09.30-ig tarto , a programba bevont önkéntesek száma elérte a 100 főt.
Az önkéntes program keretében bekapcsolódó önkéntesek egy jelentős része az álláskeresők köréből került ki, így számukra lehetőséget biztosíto unk munkatapasztalat szerzésére,
a munkaközösségbe való be (illetve vissza) illeszkedésre. Az önkénteseket az Egyesület által
működtete szociális alapszolgáltatások által
végze tevékenységekbe vontuk be. A program
keretében megvalósultak: az önkéntesek felkészítése, önkéntes tapasztalatcserék, fogadó
szervezeteknek tanácsadás. A pályázat keretében a Kárpátokért Egyesület tarto előadást a
„Fenntartható fejlődés” címmel. Az Egyesület
5 önkormányza al, a Szocio East Egyesüle el,
a kisvárdai Munkaügyi Közpon al és több középfokú oktatási intézménnyel kötö együ működési megállapodást. A program keretében 3 vállala
önkéntes programot szerveztünk, melybe a kisvárdai Caroflex Fékbetétgyár K . és a Durbák Farm Bt.
kapcsolódo be. A projekt népszerűsítését, a nyilvánosságnak való bemutatást tájékoztató fórumok
szervezésével, szórólapok és kiadványok terjesztésével, marke ngeszközökkel és alhonlap kialakításával
valósíto a meg.
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26. NAGY LÉPÉS KICSIKNEK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET projektje
Cím: 4900 Fehérgyarmat, Akácfa utca 31.
A Nagy Lépés Kicsiknek Közhasznú Egyesület működési engedéllyel rendelkezve 2012. évben kezdte el feladatát, elsősorban 1-14 éves korú gyermekek napközbeni ellátását. Fenntartóként két családi
napközi működtetésére kapo engedélyt Fehérgyarmaton. A harmadik családi napközi létrehozását az
„Alterna v nappali gyermekellátási szolgáltatás létrehozásának támogatása” című pályáza kiírás biztosíto a az egyesület számára a TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0234 számú „Családi napközi létrehozása Fehérgyarmaton” pályázat keretében.
Az egyesület célja, hogy a gyermekellátásban férőhelyhiányos Fehérgyarmaton kapacitásnövelő szerepet töltsön be. A szülők számára felkínálja a kis
létszámú közösség előnyeit, a családi
napköziben munkát vállalók számára
munkahelyeket teremtsen, az elláto
gyermekek szüleit rugalmas ellátással
segítse a munkaerőpiacra való viszszatérésben, valamint munkahelyeik
megtartásában. A pályázat hozzájárult
a családi napköziben 3 fő munkavállaló
alkalmazásához. Két fő munkaszerződéssel, egy fő megbízási szerződéssel
töl be munkakörét. Az egyesület célja
továbbá, hogy a nappali kisgyermekellátás fejlesztésével és rugalmasságának
növelésével könnyebbé váljon a szülőknek a munkahelyi és a magánéletbeli köteleze ségek összeegyeztetése.
A családi napközink az alapellátáson túli szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyele el, más gyermeknevelést segítő szolgáltatással kívánja segíteni a családokat. Lehetőséget
biztosítunk az anyukák számára, hogy szakemberek (gyermekorvos, védőnő, pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus) bevonásával tudjanak ismereteket szerezni, és beszélgetni a gyermeknevelésről,
családtervezésről, egészséges életmódról, hétköznapi problémákról.
A családi napközink működtetése
során az energiatakarékos megoldásokra törekszik, a fenntarthatóság szempontjából ez hosszútávon
megtérül. A fenntartási időszakban
és azt követően is, szolgáltatásaink
elérhetőek maradnak. A projekt keretében létrehozo fejlesztések alkalmasak lesznek a szolgáltatások
további bővítésére.
Célunk, hogy családi napközink
magas színvonalon feleljen meg a
szakmai kritériumoknak, és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatást az igénybevevők
számára.
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27. NAGYCSALÁDOSOK EGYMÁSÉRT EGYESÜLETE
Cím: 4501 Kemecse, Fürst S. utca 3.
Az egyesületünk 2000-ben alakult a helyi nagycsaládosok összefogásával. Az alapszabályban is rögzíte céljaink a nagycsaládosok érdekeinek képviselete, az élet és anyaság szteletére nevelés, gyermek
és i úság védelem. Kezdetben csak helyi családok voltak az egyesület tagjai, de mára már a környező
településekről is vannak tagjaink. Szeretnénk városunk meghatározó civil egyesülete lenni. Minél több
nagycsaládosnak megmutatni a közössé g erejében rejlő lehetőségeket. Ezek az egymást segítése tanácsokkal, példamutatással. Tagjaink lehetnek azok is akik nem nagycsaládosok, de támogató család ként
egyetértenek az egyesület céljaival.

Az elmúlt évben sikeresen pályáztunk a NEA pályázatán és a működésünkhöz kaptunk támogatást.
Így sikerült az egyesületnek fényképezőgépet, nyomtatót, laptopot vásárolni. Ez nagyban elősegíte e
az egyesület munkáját és az események megörökítését. Sajnos az idei évben uniós pályázaton nem
sikerült támogatást szerezni, de bízunk bene hogy jövőre sikerülni fog. Rendszeresen részt veszünk településünk eseményein megemlékezéseken, majális, városnap. Az idén már 4. alakalommal egyesületünk
szervezi a helyi civilnapot ahol a civil szervezetek egy közös napot töltenek el játékokkal vetélkedőkkel
versenyekkel.
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28. NAGYECSED VÁROS ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY projektje
Cím: 4355 Nagyecsed, Vasút út 7.
TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0015 Az Ovi-suli program célja: A 6. életévüket betöltő, az óvodában viszszamaradó halmozo an hátrányos helyzetű gyermekek egyéni képességeiknek megfelelő diﬀerenciált fejlesztése az óvodában folyó nevelőmunkát kiegészítve. Esélyegyenlőség biztosítása a programban
résztvevő gyermekek részére, a hátrányok kompenzálása, a gyermekek sikerélményhez ju atása, ezáltal az óvoda – iskola átmenet megkönnyítése. A Kistérségen belül szakmai együ működés, tapasztalatok átadása.
A két nevelési év során a program megvalósításában 12 óvodapedagógus ve részt.
A gyermekekkel való foglalkozásokat kétszer 20 fős csoportokban szerveztük, valamennyien halmozo an hátrányos helyzetűek. A gyerekek kiválasztása után mind a két év elején egyezte ünk a szülőkkel, tájékozta uk őket az ovi-suli céljáról, a várható tevékenységekről, és nyilatkozta uk őket, hogy
beleegyeznek abba, hogy gyermekük a délutáni időszakban további fejlesztésben részesüljön.
Két óvónő vezette a tevékenységeket, az egyéni differenciált fejlesztést naponta délután fél kettőtől
fél öt, ötig tartó időszakban. Minden nap játékos tevékenységekből, mozgásból és mikro csoportos,
vagy egyéni fejlesztésből, valamint gondozási teendőkből, étkezésből tevődött össze, természetesen
alkalmazkodva az óvodai napirendhez. A főbb tevékenységeket napokra felosztva ütemeztük, a
környezeti, matematikai, anyanyelvi-kommunikációs, manuális-ábrázoló, ének-zenei fejlesztés, a
mindennapos mozgás, testedzés körében. A fejlesztő foglalkozások egy előzetes bemeneti mérésre
épültek, egyéni fejlesztési terv alapján.
A program megvalósítását segítő tárgyi eszközök kerültek beszerzése (sporteszközök, sportruházat,
foglalkoztató füzetek, környeze ,- anyanyelvi,- vizuális nevelés eszközei, könyvek, bábok, stb.) amiket
folyamatosan használtunk a fejlesztések megvalósításában. A program dokumentálását segíte e a pályázat keretében vásárolt laptop is.
Az ovi-suli program megismertetésre került, a Nagyecsedi óvodák óvodapedagógusai körében. A
környező települések (Fábiánháza, Mérk) óvodáit és a helyi Általános Iskolát képviselő pedagógusoknak
és a projekt-menedzsment tagjainak is bemutattuk programunkat, így tájékozódhattak annak szakmai
tartalmáról, betekintést kaphattak a dokumentációinkról, a gyermekek munkájáról.
Két alkalommal szakmai
előadásokat hallga ak a
projektben közreműködő
óvodapedagógusok, valamint 30 órás akkreditált
továbbképzésen 5 fő ve
részt.
2011. és 2012 nyarán a
napi tevékenységeken kívül
is biztosíto unk az ovi-sulis
gyerekeknek különböző élményeket: hátránykompenzáló programokat szerveztünk az alábbi rendszerben:
Kommunikációs,
anyanyelvi játékok (A fejlesztés
tartalma 20 óra) Drámajátékok, zenei foglalkozások
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(A fejlesztés tartalma 20 óra) Fejlesztő foglalkozások (A fejlesztés tartalma 20 óra) Kézműves foglalkozások (A fejlesztés tartalma 20 óra) Környeze nevelés, környezetvédelem (A fejlesztés tartalma 30
óra) Szabadidős programok (A fejlesztés tartalma 25 óra):Erdei óvoda (A fejlesztés tartalma (20 óra)
Ezek a tevékenységek hozzájárultak ahhoz, hogy a gyerekek minden nap új élményekkel, tapasztalatokkal gyarapodva örömmel járjanak óvodába, és ebben az időszakban is folyamatos volt a fejlesztés.
Az ovi-suli nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az iskolába menő gyermekek igazán felkészültek le ek,
képességeikben sokat fejlődtek, nagymértékben sikerült kompenzálni az elmaradásukat társaikhoz képest, mivel sokkal több idő juto az egyéni, diﬀerenciált, a készségek, képességek erősítésére összpontosító fejlesztésre.
Kerekes Miklósné, óvodavezető
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29. NAPFELKELETE ALAPÍTVÁNY első projektje
Cím: 4551 Nyíregyháza-Oros, Szállási u.18/a.
Egyházi iskolák jelene és jövője a görög katolikus centenárium jegyében
Nemzetközi tábort szerveztünk határon túli gyermekek meghívásával 2013. március 12-15. közö
Máriapócson. Kárpátaljáról, Felvidékről és Erdélyből érkeztek a fiatalok. A program megvalósítása 100
%-ban a Nemze Együ működési Alap Nemze Összetartozás Kollégium támogatásával valósult meg. A
pályázat keretében alapítványunk 1.428.000 Ft támogatásban részesült.
A négynapos rendezvényen valamennyi terveze tevékenységet sikerült megvalósítanunk.
Projektnyitó rendezvényünket meg sztelte jelenlétével Dr. Simon Miklós a térség egyik országgyűlési
képviselője valamint Máriapócs polgármestere, Papp Bertalan is.
A programok összeállításánál arra törekedtünk, hogy a hagyományos tábori kézműves foglalkozásokat
és az elmaradhatatlan táncházat gazdagítsuk múzeumlátogatással, musical előadással és a gyerekek
bepillantást kaphassanak egy magyarországi iskola életébe, rendezvényébe is. Utóbbi elképzelésünket
a Március 15. alkalmából rendeze városi rendezvényen sikerült valóra váltanunk.
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NAPFELKELETE ALAPÍTVÁNY másik projektje:
Élő értékeink Művésze Tehetséggondozó Tábor
A Napfelkelte Alapítvány ezú al is egy nagy sikerű szakmai programot valósíto meg 2014. március
5-8. közö , amelyhez a Nemze Együ működési Alap Nemze Összetartozás Kollégiuma jóvoltából részesült támogatásban. A tábor színvonalas lebonyolítását a Napfelkelte Alapítvány a NEA támogatásán
túl saját forrásaiból, valamint helyi intézmények, cégek (pl. a Nyíregyházi Főiskola Tuzson János Botanikus Kertje, a VELA Pékség, a Nyíregyházi Kenyérgyár K ., az EuroAdvance Közgazdasági Tanácsadó K .
és a Fodor Irodagép Bt.) felajánlásaiból biztosíto a.
A négy napos eseménysorozatra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével határos három szomszédos ország településeiről (a Felvidékről, Csicserből, a kárpátaljai Aknaszla náról, Par umból, Szatmárnémeből és az erdélyi Szilágynagyfaluból) érkeztek magyar ajkú, fiatal tehetségek és a kísérőik, közel ötvenen. Csatlakoztak hozzájuk Nyíregyházáról az Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, valamint
Újfehértóról az Általános Iskola és Alapfokú Művésze Iskola tagintézményeinek tanulói is, így összesen
mintegy 80 diák ve részt a programokon.
A szakmai foglalkozások a Nyíregyházi Főiskolán zajlo ak, ahol a Zenei Intézet tanárainak vezetésével
művésze készségfejlesztő műhelymunkákon vehe ek részt a vendégeink. Mindenki a választo művésze területen (néptánc, népdal és népzene) szerezhete újabb ismereteket, bővíthe e a tudását.
Igen magas színvonalú alkotó munka zajlo , amelyet többek közö Juhász Erika, Bíró István, Márton
A la és Márton Julianna oktatók koordináltak. Meg kell még említeni a Szikes Zenekart is, akik a foglalkozásokon és a közös táncházakban biztosíto ák a talpalávalót.
A tábor utolsó estéjén a résztvevő fiatalok egy gálaest keretében adha ak számot a tehetségükről
és a felkészültségükről. Az o honról hozo produkcióik melle az ebben a pár napban megtanult koreográfiákat egyénileg és csoportoson, együ is bemuta ák.
Az eseménysorozaton a művésze ágakra fókuszáló programok melle természetesen mind értékekkel, mind élményekkel teli szabadidős szórakoztató programokról (pl. a Nyíregyházi Állatpark és a Tuzson János Botanikus Kert megtekintése, valamint egy kiadós bowlingozás) is gondoskodtak a szervezők.
A búcsúzáskor valamennyi résztvevő úgy nyilatkozo , hogy nagyon jól érezte magát, és várja a jövőbeni folytatást. Szuhóczky Gábor, a Napfelkelte Közhasznú Alapítvány tkára elmondta, a civil szervezetük
szívesen vinné tovább ennek a tábornak a munkáját, hogy a fiatal tehetségek - határainkon innen és túl
– egymás körében még sokszor megtapasztalhassák a népzene szta forrását, a népdal színes és őszinte
világát, valamint a néptánc közösség-kovácsoló erejét.
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30. Népművésze Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete
Cím: 4400 Nyíregyháza Széchenyi utca 20.
A 31 éves Népművésze Egyesület alkotócsoportja immár 23 szakágban tevékenykedik. Egyesületünk
korábbi és jelenlegi vezetése nagy hangsúlyt fektete a népművészet még élő alkotóinak összefogására
a megyében és azon kívül is, a hagyományok megtartása érdekében. 1987-től folyamatosan bemutatkozunk a Mesterségek Ünnepén, szakágaink jeles képviselői a népi iparművész cím melle más díjakat,
címeket értek el i hon és külföldön is. Az ONK is Nyíregyházáról indult, a Magyarországi Kovácsmíves
Céhet is i alakíto uk meg, a kovácsművésze rendezvények melle fás, nemezművésze találkozókat
is szervezünk. 1992-től munkanélküli és hátrányos helyzetű fiatalok számára fazekas, faműves, szőnyegszövő, hímző szakágban OKJ-s szakképzést szerveztünk 2002-ig. Az i végze fiatalok nagy része ma
önálló alkotó, kiemelkedő népművésze tevékenységet végez, maga is tanít, szakkörökben adja tovább
ismereteit. A 120 fős tagságunk jól együ működik.

Szakmai eredményeink:6 fő Népművészet Mestere, 40 fő népi iparművész,6 fő a Népművészet I ú
Mestere,1 fő Éle a, 35 fő Gránátalma, 2 fő Gerencsér Sebestyén, 2 fő Nívó-, 27 fő Mesterremek, 2 fő a
Mesterségek Ünnepe I ú Mestere, 1 fő Vándorlegény díjas.
Alkotóink reprezentálják alkotásaikban megyénk népművésze tárgykultúráját, hiteles forrásból meríte mo vumokkal díszíte tárgyaikkal. Rendezvényeink megvalósításához folyamatosan keressük a pályáza lehetőségeket, melyeket sikeresen fel is használunk a programok magas szintű lebonyolítására.
Az 1990-es évek óta folyamatosan keressük a lehetőséget külföldi alkotókkal szekciónként és egyénileg
is, így kerültünk kapcsolatba svéd, szlovák, cseh, osztrák, német, szerb, bolgár, erdélyi, felvidéki, angol,
francia alkotókkal. Hátrányos helyzetű fiatalok számára ma is működtetünk több szakkört, szövő fafaragó, fazekas, vesszőfonó, kovács, csuhéfonó, gyermekjátszó szekcióban.
Fontos számunkra a népi kultúra értékeinek megtartása, a népművészet továbbéltetése, az élő népművésze hagyományok értékteremtő, sokszínű, szta forrásból táplálkozó hagyományőrző tevékeny48

ségégének bemutatása a XXI. század embere számára. A népművészet előadói, a hagyományőrző, vagy
a hagyományos népi kézművesek, illetve a honismeret területén tevékenykedő magyarországi helyi,
megyei, regionális közösségek és az országos ernyőszervezeteik ak vitásának fokozása, lehetőségeik
szélesítése és fejlesztése. Igényes kulturális kínálat kialakítása, színesítése (a gyermek és i úsági korosztály számára kiemelten), a népi kultúra irán érdeklődés erősítése, értékeinek megújítása, továbbadása. Feltételek teremtése a programok igénybevételéhez, az értékek megismeréséhez, valamint az
ismeretek elsajá tásához, valamint a lehetőségek népszerűsítése a hazai és nemzetközi fogyasztói társadalom számára, többek közö a kulturális turizmus eszközeinek és módszereinek alkalmazásával.
Vajda László NE elnök
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31. NYÍRPAZONYI NŐK KLUBJA
Cím: 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.
Az elmúlt 11 év ala megismert bennünket a lakosság, a környező település, de átléptük a megye határát is és megkezdődö a külföldi bemutatkozásunk Romániába, Aknasugatag községbe. Ez nagy lépés
a Klub életében, de a Tagság is elégede és úgy érzik, hogy a sok önkéntes munkának beére a gyümölcse. A tagság szabadidejét töl ebben a közösségben, ahol jól érzi magát. Az évek ala sok változáson
ment keresztül, mi sem gondoltuk, hogy emberileg, szellemileg, kitartásban, érdeklődésben mennyire
megváltoztunk. A megalakulásunk 10. évfordulója alkalmából 20 fő alapító tag oklevél elismerésben
részesült.
A műsorszámok tervezésénél, készítésénél minden tag részt vesz. Javaslataikat, észrevételeiket
meghallgatva alakul ki folyamatosan az új MŰSOR.
Önállóan döntenek a szerep vállalásáról. Közben
kikapcsolódunk, stressz-mentessé válunk, kicsit
megfeledkezünk a rohanó világról, sőt az időről is,
mert késő es g is egymás szavába vágva ötletelünk,
jelmezeket tervezünk, jókat nevetünk. Jelenleg 53
fő létszámmal dolgozunk.
Egymással őszinte és szta kapcsolatot alakítottunk ki. Kirándulunk, színházba járunk, szalonnasütést szervezünk és főzőversenyen veszünk részt,
ahová meghívjuk a férjeket is.
Az elmúlt 11 év ala 10 pályázatot nyertünk, melynek egy része a Klub működését biztosíto a. A
másik részéről a technika eszközeinket bővíte ük, valamint jelmezszerű fellépő ruhákat készíte ünk.
Önálló helyiséget kaptunk, melyet kulturáltan, az igényinknek megfelelően rendeztünk be. A tagság
második o honának tekin a Klubbot.
Ebben az évben 5 jótékonysági fellépésünk volt. A meghívásokat elfogadjuk, lelkiismeretesen készülünk és alkalomhoz illő műsorszámot választunk. A tapsok erőssége jelzi a nézők elégede ségét.
A helyi Kábel TV segít abban, hogy aki a rendezvényeinkre nem tud eljönni, az o honában a műsorainkat megnézhe . Ha tetsze , nem nyúl a távirányítóért, hanem végig nézi műsorunkat. Másnap jó
hallani a gratulációt a postán, a boltban és az utcán. Ez a fizetségünk, mely minden értéknél többet ér.
Szeretném ezt az írást úgy befejezni, hogy köszönetemet fejezzem ki elsősorban a tagságnak a 11.
éve végze önkéntes munkájáért, a férjeknek a türelmükért és a segítségükért, a
lakosságnak az elismerésért és a látogatásáért, a támogatóinknak a felajánlásokért,
az önkormányzat vezetésének az évek óta
tartó támogatásért.
A község vezetése elismeri a tagság
munkáját, a rendezvények szervezésénél
kérik segítségünket, melyet szívesen és
önként vállalunk. Köszönöm, hogy írásom
végigolvasták.
Ungvári Sándorné
Nyírpazonyi Nők Klub elnöke
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32. NYÍRSÉG KÖNYVTÁR ALAPÍTVÁNY projektjei
Cím: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.
A TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0004 kódszámú pályázat 2010. 04.01-től 2011.09.30-ig tarto melynek
célja a könyvtári szolgáltatások fejlesztése, a terüle különbségek csökkentése.
A Nyírség Könyvtár Alapítvány 1,5 éves projektet valósíto meg Nyírtét Község Önkormányzata Községi Könyvtárával konzorciumban. Célcsoportja a gyermek- és i úsági korosztály illetve a leszakadó térségek felnő népessége. Havonta két alkalommal helyi könyvtári programokat szervezve járultunk hozzá
az olvasáskultúra fejlesztéséhez,
- könyvállományuk jelentős részét elektronikus nyilvántartás formájában feldolgoztuk, ezáltal az országos kereső adatbázisban is elérhetőek le ünk,
- létrehoztunk egy-egy rendszeresen frissülő, angol nyelven is olvasható interak v honlapot,
- a könyvtáros kollégák akkreditált képzésen ve ek részt.
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0011
azonosítószámú „Lapozz tovább”: interprofesszionális kompetencia- és közösségfejlesztés a felnövekvő generáció számára elnevezésű pályázatunk
2012. február 01.-től 2014. január 31-ig tarto . Célunk volt Nyíregyházán és partner szervezeteknél
a célcsoport számára a társadalmi integráció elősegítése, együ működés keretében a Nyíregyházi
Regionális Munkaügyi Közpon al, a Sz-Sz-B Megyei
Igazságügyi Hivatallal, az Arany János Általános Iskola és Gimnáziummal, az István Király Általános
Iskolával, Nyírbogdány Község Önkormányzatával
és a RÉV Alapítvánnyal. Informális pedagógiai módszerek segítségével biztosíto uk a fiatalok - elsősorban romák, tartósan munka nélkül lévők, rossz szociális helyzetűek, pár ogói felügyelet ala állók
– számára, a nélkülözhetetlen tudás átadását elméle és gyakorla eszközökkel. Az információs társadalomra jellemző interak v kapcsola artást, kiemelve a közösségfejlesztést, érték-és, kultúra közve tést, egészség-nevelést. Továbbá információs pont és közösségi tér létrehozása is feladatunk volt. Az
együ működő iskolák pedagógusai
számára workshopokat tarto unk,
közösségfejlesztést, az interprofeszszionalitás terjesztését, valamint
Web2.0 technológiás virtuális közösség létrehozását tarto uk fontosnak. 220 főt vontunk be a projektbe,
több mint 110 ügyféllel értünk el
valamilyen eredményt, pl. munkába, vagy képzésbe helyeztük őket a
tanácsadásoknak és a foglalkozásoknak köszönhetően.. A projekt során
kutatást végeztünk, melyet kiadvány formában meg is jelente ünk.
A pályáza forrásnak köszönhetően
informa kai eszközparkunkat is modern számítógépekre cseréltük le.
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A „Miénk a könyvtár- Tiéd a szó” címet viselő, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0021 azonosítószámú pályázat 2012. november1-től 2014. április 30-ig tarto .
A Nyírség Könyvtár Alapítvány Nyíregyházán, a jósavárosi lakónegyedben valósíto a meg projektjét
két környékbeli intézménnyel együ működve: Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium és Arany
János Gimnázium és Általános Iskola, Diáko hon és Gyermekek Átmene O hona.
A célcsoport számára a következő foglalkozások, rendezvények valósultak meg:
- szövegértés fejlesztő foglalkozások
- a projektet és a könyvtárat népszerűsítő kulturális programok
- állatparki látogatásokat te ünk az esélyegyenlőség jegyében
- Mikulás-futást és Nyuszi-futást szerveztünk
- filmklubot tarto unk a középiskolásoknak, olvasóklubot a nyugdíjasoknak.
A Nyírség Könyvtár Alapítvány „Tudástár a tehetségekért” című, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0383 azonosítószámú pályázatának megvalósítása Nyíregyházán illetve Baktalórántházán történt 2013.06.01.2014.05.31. közö .
A projekt 6 nevelési intézménnyel együ működve valósult meg, kiegészítve könyvtárunk kulturális
szolgáltatásaival. A pályázatban kiemelt szerepet
játszo a kulturális tudás átadása, az együ működés erősítése rövid és hosszú távon is.
A kulturális tevékenységeink, a szakkörök, a tehetséggondozás, a versenyek, a vetélkedők, a témanap illetve a témahét, a könyvtári rendhagyó
órák, az információkeresés a könyvtárban és a színházlátogatás, a partnerek tanórán kívüli szabadidős
tevékenységeit szolgálta mintegy 550 fő számára.

52

33. PATRÓNUS EGYESÜLET
Cím: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 19.
„Életvezetési tréningprogram fogyatékos fiataloknak és felnő eknek”
Támogatás forrása: Nemze Együ működési Alap
Elnyert összeg: 810 000 Ft
Az „Életvezetési tréningprogram” főbb célkitűzései a következőek voltak:
•

3 csoport számára, csoportonként 35 órás (5 óra/hét) életvezetési tréning megszervezése, lebonyolítása.

•

Ismertető füzet, kézikönyv összeállítása életvezetési tanácsokkal.

A projekt megvalósítása során az intézményekben és családokban élő értelmi fogyatékos emberek tréningprogram keretében
készülhe ek fel a családi életre, kapha ak
ismereteket a párválasztás, a családi élet,
a nemi élet kérdéseiről, higiénés szokások
formálásával, kialakításával. Egészséges
életmódra nevelés során ismerte e meg
a program a betegségmegelőzést, a káros
szenvedélyek hatását, az alapvető gyógyszerek ismeretét, szükség esetén az orvosi
ellátáshoz és egyéb segítséghez való hozzáférés lehetőségeit, a segítségkérés módjait.
Háztartási ismeretek során az alapvető takarítási módokat, kertgondozást, ezek eszközeit, munkafolyamatait ismerhe ék meg,
valamint egyszerűen elkészíthető ételek is a helyet kaptak a program tema kájában. Az életvezetési
tréningprogram megvalósítása során kommunikációs és közösségfejlesztő tréningelemek is helyet kaptak a projektben, a kommunikációs tréning megkönnyí az ügyintézés során a helyes viselkedés kialakítását, a szabályrendszer elsajá atása volt az elsődleges cél.
Az életvezetési tréningprogram tema kájából egy ismertető füzetet állíto unk össze, mely a fogyatékos emberek számára is érhető módon, egyszerű piktogramok, rajzok segítségével nyújt életvezetési
tanácsokat.
A tréningprogramban részt vevők a Patrónus Egyesület Lakóo honának és a Szent József Védőo hon
kliensei, összesen 21 fő értelmi fogyatékos személy
volt. A projekt megvalósítása során folyamatosan
történt az eszközök, alapanyagok beszerzése.
Összességében megfogalmazható, hogy szükség
van olyan ismeretek közlésére és programok megvalósítására, ahol a fogyatékos fiatalok, felnő ek
segítséget kaphatnak életvezetésükhöz. Szándékunk a nagy érdeklődésre való tekinte el az életvezetési tréningprogram folytatására, újabb ismeretek, tananyagok kidolgozására való törekvés, hogy
a jövőben is a Patrónus Egyesület céljaival összehangoltan segítsük a fogyatékos fiatalokat, felnőtteket.
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34. POLGÁROK TISZALÖKÉRT EGYESÜLET első projekt
Cím: 4450 Tiszalök, Bocskai utca 17.
TURISZTIKAI KÉPZÉS BERAGSZÁSZON
Támogatás forrása: Nemze Együ működési Alap
Elnyert összeg: 1 000 000 Ft
A beregszászi „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány és a Polgárok Tiszalökért Egyesület (POTE) közösen
pályázatot nyújto ak be a Nemze Együ működési Alaphoz, aminek eredményeként októberben Turisz kai képzés indulhato Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A pályázat
célja többek közö az volt, hogy kárpátaljai fiatalokat karoljanak fel, és igazgassák pályájukat megfelelő
versenyképes elméle és gyakorla , idegenforgalmi és vendéglátási ismeretekkel.
Az elméle képzés október óta Beregszászon hétvégenként folyik. A 2014. január 17-i hétvégén gyakorla ismereteket, tapasztalatokat szerezhe ek a hallgatók, immár határon túl nyúló, Tiszalök székhelyű terepgyakorlaton.
10 diák 2 tanár és 2 kísérő társaságában indultak
útnak a kétnapos gyakorla képzésre péntek reggel.
Minden célállomás valamilyen alkalmazható ismeretet nyújto , terveze en kaptak oktatást vendéglátásból az étkezések ala , és idegenforgalomból a
nevezetességek, panziók látogatásakor.
A gyakorlat házigazdája Zrinszki István, a Polgárok
Tiszalökért Egyesület elnöke és Körei Mihály általános alelnök, jól szerveze , sűrű programú gyakorlatozást vezényeltek a diákokkal.
Úton Tiszalök felé, első állomásuk Nyíregyházán,
a Megyeházán kezdődött, ahol Dr. Vinnai Győző
kormánymegbízott fogadta a csapatot. Innen
egyenesen Tiszalökre érkeztek. Először a Tisza étterembe látogattak, majd hamarosan a város
polgármestere, Gömze Sándor fogadta a képzésben résztvevőket a városházán, majd egy helyi kiállítást
tekinthettek meg, amit ebéd követett. Ebéd után üzemi látogatást tettek a Tiszalöki Vízlépcsőnél és
az Erőműnél, ami gyakorlati példát mutatott a hallgatóknak az idegenvezetés bemutatására. Az
üzemlátogatás után megtekinthettek
egy falusi turizmusra jellemző
szálláshelyet, s közösen elfoglalták
a Fliboni Panziót, mely szintén a
gyakorlat egyik székhelye és egyben
szálláshelye is volt.
A gyakorlat másnapján Tokaj várta a
program résztvevőit nevezetességeivel s természetesen a nívós borkultúrájáról is ismereteket kapha ak.
Az egész gyakorlat a tanulásról, tapasztalatszerzésről szólt, amit a hallgatók a maguk javára fordíthatnak,
élményeik segíthe k őket terveik, elképzeléseik megvalósításában.
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Második projekt:
HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP TISZALÖKÖN – KÁRPÁTALJAI RÉSZTVEVŐKKEL
Támogatás forrása: Nemze Együ működési Alap
Elnyert összeg: 900 000 Ft
Szombaton népzenétől és játékoktól volt hangos a szalöki Teleki Blanka Gimnázium udvara, ám ezú al nem a diákok szórakoztak. Szeptember 21-én egy fesz vál helyszíne volt az iskola területe. I
zajlo a második Tiszalöki Hagyományőrző Nap.
Együ a magyarság hagyományainak megőrzéséért! – ez volt a mottója a Polgárok Tiszalökért
Egyesület (POTE) által szervezett fesztiválnak,
és nem véletlenül. A helyszínen a magyarság
tárgyi és szellemi értékeit bemutató sátrak
várták az érdeklődőket. A helyi közreműködők
mellett Mosonmagyaróvárról és Tiszavasváriból
is érkeztek vendégek. Ezen kívül a fesztiválnak
kárpátaljai részvevői is voltak: a «GENIUS»
Jótékonysági Alapítvány, így a Rákóczi-főiskola
képviseletében öt fő utazott a fesztiválra,
akik pavilonjukban szőttes és arató kiállítást
mutattak be, illetve kézműves foglalkozást
tartottak főként a gyermekek számára.
A rendezvényen köszöntőt mondo Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere, és Zrinszki István, a POTE
elnöke, valamint fellépe a Tiszalöki Népzenei Együ es. A nap folyamán kézműves foglalkozás, népi
játékok és hangszerek, valamint halász, vadász szerszámok bemutatója, aratógulyás, lepcsánka és borkóstoló várta még a résztvevőket. Az ügyesebbek a táncház alkalmával bizonyítha ák tánctudásukat. A
legi abbaknak a trambulin és az ugrálóvár nyújto szórakozási lehetőséget. A rendezvényt hagyományteremtő céllal indíto ák el egy évvel ezelő , így remélhetőleg jövőre is várják majd a kézműves sátrak
és bemutatók az érdeklődőket.
Zrinszki István, a POTE elnöke, a rendezvény főszervezője a Kárpátalja.ma-nak nyilatkozva elmondta,
hogy a hagyományőrző nap egy nagyobb pályázat keretében valósulhato meg, melynek partnerszervezete a kárpátaljai „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány. A program egy turisz kai menedzserképzésre
épül, így a mostani rendezvény ennek egyik kiegészítője.
Az elnök úr elmondta, hogy a POTE
többirányú tevékenységet folytat. Az
oktatás terén működtet egy kajak-kenu szakosztályt, ahol kisiskolásokkal
foglalkozik, immáron második éve. A
kulturális szférának teret engedve pedig a szervezet évente több nagyobb
rendezvényt bonyolít le, így a tavaszi
Fagykergető bált és a település szilveszteri bálját. Hozzáfűzte, hogy a jelenlegi
rendezvényt a következőkben szeretnék
bővíteni és még színesebbé tenni, hogy
egyre szélesebb körben nyújtson kikapcsolódást és szórakozási lehetőséget.
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35. PRIMOM SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI VÁLLALKOZÁSÉLÉNKÍTŐ ALAPÍTVÁNY
Cím: 4400 Nyíregyháza, Váci Mihály utca 41.
HURO-INVEST Program
„Ingatlan beruházás kétoldalú, magyar-román KKV fejlesztési együ működés céljából” projekt
A beruházás célja egy-egy magyar-román Vállalkozói Iroda létrehozása a határ mindkét oldalán, Nyíregyházán és Szatmárnéme ben, amelyekben olyan vállalkozói-szolgáltatás valósul meg, ahol ingyenes
szolgáltatások biztosítása teszi lehetővé a magyar-román KKV-k üzle együ működéseinek erősödését,
a gazdasági versenyképességük növelését, piaci pozíciójuk javítását, vállalkozói kultúrájuk fejlesztését,
piaci expanziót támogató ismeretek elsajá tását.
A PRIMOM Alapítvány által Nyíregyháza Megyei Jogú Városától megvásárlásra, majd felújításra kerül
a Nyíregyháza, Luther u. 16. sz. ala ingatlan, megőrizve annak műemlékvédelem ala álló jellegét.
Szatmárnéme Önkormányzat által felújításra kerülő ingatlanon egy „Kézművesek háza” kap helyet.
A projektpartnerek fontos feladatul tűzték ki, hogy a határmen vállalkozásokat segítő szervezetek
közö sokkal szorosabbra fűzzék az együ működést, hogy a jövőben több, sikeres vállalkozássegítő és
élénkítő projekt valósulhasson meg.
A projekt összköltsége: 1.917.005,58 EUR
A Projekt időtartama: 2013. 01.01 – 2014.12.31.
Vezető partner: PRIMOM Alapítvány
Projekt partner: Szatmárnéme Önkormányzata
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36. Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület
Cím: 4354 Fábiánháza, Kossuth út 25/a.
A Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület megalapítása 2011-ben az par umi sajátos érdekei
kifejezésének, érvényesítése céljából történt. Fontosnak tartjuk, hogy az elődeink által megteremte
értékeket megőrizzük és továbbadjuk a jövő nemzedékének, tovább erősítsük a szatmári térség kulturális értékrendje és a református egyház közö összetartó erőt.
Ezen értékek mentén minden évben
törekszünk arra, hogy kitűzö programjaink megvalósuljanak, adományaink a legmegfelelőbb helyre jussanak
el. Az elmúlt években kerekesszéket,
ágyat adományoztunk több idősek
o honának, valamint a mátészalkai
kórháznak. Az idei évben a felelős jótékonykodás jegyében a Magyarországi
Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza részére Iroxin nevű égési sérülésekre használható bőrregeneráló készítményt ajánlo unk fel. A nagykárolyi
árvaházban élő gyermekeket édességgel leptük meg, Paposon 70-80 család
számára húst oszto unk.
Társadalmi és kulturális rendezvények szervezői, vagy társszervezői vagyunk, mint pl.: Szamoskrassói
lelkésztalálkozó és focitorna; Tordai Demeter szobrának leleplezése Óváriban; Bíró Lajos albumának
kiadása, bemutatója; Fülöp Sándor szaktanterem, emlékérem átadása; reformáció emléknapja… Legismertebb rendezvényünk a Szatmár határok nélkül program, amelyet az idei évben immáron negyedik
alkalommal rendezünk meg, és amelyre az elmúlt években több ezren érkeztek Magyarország különböző részeiről és a határon túlról egyaránt.
Egyesületünk 2013 decemberében a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület legmagasabb elismerésében, a Pro Par um kitüntetésében részesült. Ezzel a díjjal fejezte ki az Egyházkerület megbecsülését az Egyesület eddigiek során kifejte munkásságáért, amellyel hozzájárult a szatmári reformátusságnak és a magyarságnak hitbéli, erkölcsi, szellemi és anyagi megmaradásához, felemelkedéséhez és
egységesüléséhez.
Bíró Lajos szobrászművésszel közösen, Török Pál református püspök munkásságának szteletéül egy
portré domborművet ajánlo unk fel a Duna-melléki Református Egyházkerület részére. Ezzel is törekedve arra, hogy az egyházkerületek közö kapcsolatot erősítsük.
Az Egyesület által létrehozo Szatmári Műveltség Tára könyvsorozat az idei évben két
köte el is gazdagíto a az irodalmi világot: Istenkeresés az irodalomban és Téli ünnepi népszokások és néphagyományok címmel. Egyesületünk tevékenységéről bővebben olvashat
a www.reformatusokszatmarert.hu oldalon.
Fülöp István
elnök
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37. RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ RAKAMAZ projektje:
Cím: 4465 Rakamaz, Szent István utca 135.
TÁMOP-5.5.1- 11/2 - A CSALÁDI KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK ÉS PROGRAMOK MEGRŐSÍTÉSE Rakamazon
2012 márciusában szervezetünk a Római Katolikus Egyház Rakamaz pályázatot nyert az Európai Unió
támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló „jövő záloga a család”
című projek el.
Pályázatunk célja megismertetni a településen élőkkel (a közvetlen célcsoportunkkal) a család fontosságát és működésének sajátosságait. Másodlagos célunk volt, hogy létrehozzunk önkéntes szerveződéseket is településünkön.
Az alábbi programok valósultak meg a két éves projek dőszak ala :
Tréningek:
•
•
•

Családi életvezetési tréning 40 órában.
Konfliktuskezelés mesterfokon 40 órában.
Tréning a munkaerőpiacra való visszatérésről, a családi élet és munka összeegyeztethetőségéről
40 órában.

Tanácsadások, klubok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Párkapcsola tanácsadás
Nevelési tanácsadás
Családi ellátásokkal, családi kedvezményekkel kapcsolatos tájékoztatás
Tanácsadás a munka világához való visszatéréshez
Baba-mama klub
Házasságra való felkészítő tanácsadás
A családfenntartó szerepe
Életvezetési tanácsadás
Irodalmi klubok családoknak
Családi, párkapcsola meditáció
Családbarát munkakörnyezet kialakítása a helyi munkáltatók részére

Megrendezésre került még továbbá 3 nagy rendezvény, ahol a település nagy része jelen volt, 10 szakértőtől 10 órában kaptak szakszerű tanácsadást az életvezetéssel kapcsolatos kérdéseikre. A legnépszerűbb tanácsadás az általános egészségügyi állapo elmérés volt.
Továbbá minden program mellé ingyenes gyerekfelügyeletet biztosíto unk azoknak a szülőknek, akik
nem tudták elhelyezni a gyermekeiket a programok ideje ala .
A programok és rendezvények irán érdeklődés elvárásainkat felülmúlta, hiszen a településünkön
élők nagy része legalább egy program iránt érdeklődést mutato . A programok végére az elért indikátorok száma közel 2000 fő, mely igen szép arány azt figyelembe véve, hogy a terveze indikátorok száma
600 fő volt.
A projek dőszak lezárása után két létrejövő közösség is megmaradt, mely a mai napig sikerrel működik. Összességében elmondható, hogy a szociális érzékenység erősödö , a családi közösségi kezdeményezések javultak a pályázat hatására a településünkön.
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38. ROMA MUNKAADÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK
SZABOLCS – SZATMÁR – BEREG MEGYEI SZÖVETSÉGE
Cím: 4400 Nyíregyháza, Sugár út 126.
Nyíregyházi székhelyű szervezetünk fő tevékenysége: szociális, kulturális tevékenység, időskorúak
gondozása, gyermek és i úságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme.
2012-ben – illeszkedve deklarált céljainkhoz – támogatási kérelmet nyújto unk be a Svájci-Magyar
Civil Alap pályázatára, szociális témakörben.
A 12 hónapra terveze projekt 2014. március 30-án zárult.
A pályáza al elnyert támogatási összeg: 10 688 960 HUF.
A projekt elsődleges célja
olyan prevenciós tevékenység folytatása volt Nyíregyháza általános és középiskoláiban, kollégiumaiban,
továbbá a nyírszőlősi lakáso honban, ahol a veszélyeztete gyerekek, fiatalok
megismerkednek a pros túció veszélyeivel, azok hatásaival, éle ani és jogi következményeivel.
Fontosnak tarto uk, hogy
a résztvevők sajá tsák el a
kri kai gondolkodást, és a
helyes döntéshozatal lépéseit. Tudják felismerni a veszélyhelyzeteket, és kiváltó
okokat, amelyek a pros túcióhoz vezetnek. Cél volt továbbá a pros túcióval kapcsolatos veszélytudat növelése, az elutasító magatartás fejlesztése.
Másodlagos cél a városban előzetesen feltérképeze pros tuáltak felvilágosítása, ártalomcsökkentése.
Harmadlagos cél partnerek feltérképezése, partneri hálózat kialakítása.
Célcsoportok:
1. 10-18 éves korosztály
2. Pros tuáltak
3. Partnerek: iskolák, szociális ellátók, rendőrség, civil szervezetek
A projekt során megvalósíto legfontosabb tevékenységek:
1. Két fő szociális munkást alkalmaztunk
2. Személyiség és közösségfejlesztő prevenciós csoportokat működtetünk iskolákban, kollégiumban,
lakáso honokban szociális munkások vezetésével
3. Egyéni tanácsadást vehe ek igénybe a célcsoport tagjai
60

4. Partneri hálózatot hoztunk létre hasonló területen működő civil szervezetekkel, továbbá olyan
oktatási intézményekkel, melyek hátrányos és a halmozo an hátrányos helyzetű fiatalok szakmai
képzésével foglalkoznak, amelyek esélyt teremtenek diákjainak a munkaerőpiacon szakképze
munkaerőként történő elhelyezkedésre. Ezzel lehetővé téve egy minőségileg jobb élet feltételeinek a megalapozását. A projektbe bevontuk a rendőrség munkatársait
5. Tréninget szerveztünk pedagógusok, nevelőtanárok számára
A projekthez készült egy szakmai személyiségfejlesztő program, mely a célok, feladatok megfogalmazásán túl, az oktatási intézményekben zajló nevelési területeket célozza meg: egészséges életvitel
kialakítása, önismere , közösségfejlesztő és családi életre nevelés.
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39. SZABOLCSI FIATALOK A VIDÉKÉRT EGYESÜLET
Cím: 4311 Nyírgyulaj, Kossuth tér 1.
2007. elején alakult azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye falvaiban, a lakosság, - kiemelt fontossággal az időskorúakra, hátrányos helyzetű egyénekre –és családokra,
munkanélküliekre, fiatalokra- érdekeit képviselje országos, regionális és megyei szinten, elősegítse a
vidéki népesség helyben tartását az életminőség javítása révén
Céljai megvalósítása érdekében fontos esemény volt a Civil Oktató és Szolgáltató Központ épületének
átadása. A fejlesztés az Észak-alföldi Operatív Program - a régiós civil szervezetek infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése pályázati kiírás- keretében ( ÉAOP-5.1.3-10-2010-0080) valósult meg. Az elnyert támogatás összege: 29.938.188 .
A pályázat sikeréhez az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács is hozzájárult, mivel támogatásra
érdemesnek nyilváníto a projektünket. A beruházás befejezését követően az épület maximális kihasználtsággal működik:
•

2012-2013 évben a Társadalmi megújulás Opera v (TÁMOP) program
keretében Az Önkéntesség elterjesztése Nyírgyulajban és vonzáskörzetében (TÁMOP-5.5.2-11/2-0012-0093) pályázat ( elnyert támogatás: 15.275.988 ) keretében 10 hónapon keresztül 145 fő önkéntes
dolgozo gyerekfelügyelőként. az Oktatási és Szolgáltató Központban.
Az önkéntesek mintegy 60%-a volt hátrányos és halmozo an hátrányos helyzetű. Ebben a programban sikerült az egyesület humán erőforrásait megerősíteni, fejleszteni. Több -pl roma önkéntes le utána megbízási, illetve munkaszerződéssel továbbfoglalkoztatva az egyesületnél, mint gyermekfelügyelő.

•

2013. évben kezdődö a Tanoda program (cím: Inkluziv nevelés tanodája-önkéntesek bevonásával Nyírgyulaj településen elnyert támogatás: 29.999.939
TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0035), melyben 40
hátrányos és halmozo an hátrányos gyermekkel történik foglalkozás
igen szerteágazóan. Ebben a programban is dolgoznak önkéntesek- elsősorban szülők. Ez a program jelenleg (2014.év) is tart, a gyerekek által készíte tárgyak, műalkotások láthatóak az épületben is. Nagy sikerrel működik a program a
településen- MINDENKI TANODÁS SZERETNE LENNI, mivel, óriási lehetőség az i élő hátrányos
helyzetű gyerekeknek a fejlesztő foglalkozások melle napközis és bentlakásos táborokban való
részvétel, egynapos kirándulások, mozi, színházlátogatások szervezése.

•

Innova v kezdeményezés a civil szféra bevonásával Nyírgyulajban a
munka és a magánélet összehangolása érdekében. Azonosítószám:
TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0027 pályázat keretében Nyírgyulaj Község
Önkormányzata a főpályázó, az egyesület konzorciumi partnerként
vesz részt a projektben.
A pályázat összköltsége:41.917.267
Az egyesület összköltsége:19.566.820
A projekt általános célja:
2013. augusztus 01-től kezdve gyermekfelügyelet működik az Oktató Központban.
Tanítási napokon délután 4-től este 8 óráig, hétvégéken és iskolai szünetekben reggel 7-től este 8
óráig működö . Elsősorban a 3-15 éves korosztály ve e igénybe ezt a szolgáltatást. Az egyesület
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saját forrásból vállalta, hogy zórait és uzsonnát biztosít a gyermekek részére. Erre óriási az igény
a gyerekek körében, elmondható, hogy mindig nagyon éhesek voltak.
•

2014. január 1-től kezdődően Foglalkoztató program hátrányos helyzetű fiataloknak a Civil Oktató és Szolgáltató Központban Nyírgyulaj” című, TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0099 pályázat keretében 6 fő hátrányos helyzetű fiatal képzését, majd azt követően 12 hónapig tartó támogato foglalkoztatását és további 3 hónapig továbbfoglalkoztatást valósít meg a szervezet az önkormányza al
szoros együ működésben.

•

Az egyesület életében hangsúlyos szerepe van a LEADER forrásoknak, melynek keretén belül az
EGY JOBB ÉLETÉRT LEADER HACS - hoz benyújto nyertes pályázatoknak köszönhetően (támogatás
összege 16 millió forint), az egyesület vizifocipályát, kültéri hangtechnikát és futógépet szerze
be. Továbbá most épül a szociális blokk, melynek elkészültét követően szálláshelyfejlesztés indulhat meg kemping formájában a településen.
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40. SZABOLCSI PÁLINKA LOVAGREND
Cím: 4600 Kisvárda, Jókai utca 12.
I. Kisvárdai Nemzetközi Hagyományőrző és Gasztronómiai Fesz vál
A „Kisvárda funkcióbővítő integrált településfejlesztése” című város rehabilitációs projekt keretében
elkülöníte Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek keretén belül 2012. szeptember
28. és 30. közö a Szabolcsi Pálinka Lovagrend Egyesület szervezésében az I. Kisvárdai Nemzetközi
Hagyományőrző és Gasztronómiai Fesz vál várta a kedves érdeklődőket.
A három nap ala a Szabolcsi Pálinka Lovagrend Egyesület szervezésében igazi színes kulturális és
szabadidős kavalkád fogadta a három napos programsorozat résztvevőit.
Az első napon, felvonulással egybekötö , ünnepélyes bemutatkozó ceremónián keresztül ismerhe ük meg a Szabolcsi Pálinka Lovagrend Egyesület tagjait. Emelle , délután 16 órától egészen este 21:00 óráig a vásárosok
forgatagában mazsore esek, népzenészek, táncosok és énekesek szórakozta ák a közönséget. A nyitó- napot a DoktoRock Színtársulat nagy sikerű,
szabad téri műsora zárta.
A második nap reggeltől es g kínált minden korosztálynak változatos
programokat. A Várszínház és Művészetek Háza elő fesz vál-téren reggeltől sültek, fő ek a többféle, ínycsiklandozó ételek a bará társaságok, civil
szervezetek, munkahelyi kollek vák főzőversenyének keretén belül. Ezen a
napon került sor az előzetesen meghirdete I. Kisvárdai Nemzetközi Pálinka és Párlat Verseny értékelésére, ahol arany-, ezüst-, és bronz minősítést
kaptak a saját pálinkákkal nevezett hölgyek és urak egyaránt. A gyermekek
egész nap barangolhattak a „mesterségek utcájában”, a színpadon bábelőadás, ének és tánc, valamint
a helyi rock zenekarok koncertje szórakozta a a fesz válozó városlakókat. Az egész napos rendezvényt
Gazda Fórum, Paintball, Freestyle bemutató, ingyenesen fogyasztható slambuc és kézművesek vására
színesíte e. Az est sztárvendégei a 4 For Dance Táncegyü es, valamint a Princess trió voltak, a napot
pedig a Tűzfészek Társulat látványos tűzzsonglőr bemutatója zárta.
A záró napon a Művészetek Háza elő a helyi történelmi egyházak képviselői megáldo ák a Szabolcsi Pálinka Lovagrend Egyesület tagjait, majd a 15:00 órakor kezdődő isten sztelet után Bogya-Kis
Áron beoszto lelkipásztor orgonakoncertje zárta a három napos rendezvényt.
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41. SZALMASZÁL FOGYATÉKOS EMBEREKET SEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Cím: 4484 Ibrány, Dózsa György u. 52.
Ibrányban és környékén a Szalmaszál Szolgálat az egyedüli civil szervezet, amely fogyatékossággal élő
emberekkel foglalkozik. Szolgáltatásainkra folyamatosan nagy igény mutatkozik. Ibrányi székhelyű civil
szervezetként egyedülálló, hogy 5 állandó főállású alkalmazo at foglalkoztatunk és még 6 főt pályáza
projektben. Ezen kívül több ak v önkéntes segí a munkánkat.
Megvalósult TÁMOP programunk:
Rétközi Önkéntes Központ – TÁMOP 5.5.2-11/2
Időtartama:
2012.szeptember 30-tól 2013. szeptember 29-ig
Tartalma, célkitűzései
A Rétközi Önkéntes Központot a Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat valamint a
Városépítők Köre Közhasznú Egyesület hozta létre - „Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén” című pályázatra.
A Központ 2012. szeptember 29-én, Ibrányi
székhellyel kezdte meg működését. Ez az önkéntes pont azért jö létre, hogy a Közép- Szabolcsi
Kistérségben (Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány,
Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel, Tiszatelek) elterjessze az önkéntesség elvét, valamint megtalálja azokat a szervezeteket, amelyek várják, és
szívesen fogadják az önkéntes munkát végzőket. Központunk feladatai közé tartozik, hogy felkutassa
és regisztrálja a térségben az önkéntes munkát végző személyeket. Azt tapasztaltuk, hogy az általunk
szerveze programokra a vártnál többen jö ek el, és legyen szó bármiről, mindig összefogtak egy jó ügy
érdekében az i élők. Együ , egymás munkáját segítve dolgoztak. Nagyon nagy eredménynek tartjuk
ezt, mert a rétközi térségben a legtöbben a mindennapi megélhetésért küzdenek, mégis a Központ
hívására önkéntesként,
önzetlenül dolgoztak
programjainkon, rendezvényeinken, általunk meghirdete akciókon.
Úgy véljük, olyan
önkéntes közösséget
hoztunk létre, amelyik
képes pénzbeli juttatás
nélkül
is
munkát
végezni azért, hogy
saját életterét és a közösség életét jobbá tegye! www.szalmaszalszolgalat.hu
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42. SZATMÁRI EGYHÁZMEGYEI CARITAS SZERVEZET projektjei:
Cím: 440014 Satu Mare, P-ta Libertá i nr. 20.
A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet 1990-ben alakult, mint civil szervezet. Missziónk a
szükséget szenvedő személyek támogatása keresztény szellemben, nemzeti, vallási, faji, nemi vagy
politikai megkülönböztetés nélkül, figyelembe véve a katolikus keresztény elveket. Szervezetünk
tevékenysége során olyan rendkívüli értékeket képviselt, tudatosíto az emberekben, és teszi ezt napjainkban is, mint a szeretet, felelősségtudat, szolidaritás, mindezt az emberi méltóság és esélyegyenlőség szteletben tartásával.
A 2013, 2014-ben megvalósuló határokon á velő projektjei:
Mindenkinek becsenge ek
Szent József Rehabilitációs Központunk 2013. június 1. – 2014. május 31. közö partnerként ve részt
a HUSKROUA 1101/058 „Mindenkinek Becsenge ek” elnevezésű, határon á velő pályázatban, a nyíregyházi Down Alapítvánnyal és az ungvári Path of Life szerveze el együ . A pályázat célja a speciális
nevelési igényű gyerekek integrációja volt a többségi óvodákba.
A Szent József Rehabilitációs Központ, fejlődésükben visszamaradt, 0-7 év közö gyermekek korai
fejlesztésével foglalkozik. Az ide járó gyermekek közül választo uk ki azokat, akik segítséggel, de integrálhatók lehetnének a többségi óvodákba. Célcsoportunk volt a speciális nevelési igényű gyermek (11)
és ennek családja, az óvodavezetők, az óvónők, az egészséges gyerekek és ezek családjai.
A pályázat tevékenységei közö felsorolhatjuk a tapasztalatcserét; új, alterna v tanulási módszerek
bemutatását és elsajá tását; nyári tábort a programban részt vevő családok számára; kulturális program szervezését, ahol mindenki, aki a programban részt ve , fellépe . A programban 8 óvoda ve részt
és 11 sérült gyereket sikerült integrálni.
A pályázat sikeresnek mondható, mivel minden résztvevő hasznosnak és értékesnek vélte a közös
munkát és igényt tartanak továbbra is a központunk támogatására.

Partnerség határok nélkül
A Nyíregyházi Inspi-Ráció Egyesület, a Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, a Kárpátaljai
Katolikus Szent Márton Egyesület és a Szatmárnémeti Egyházmegyei Caritas Szervezettel közösen egy
nyertes ENPI „Önkéntesség határok nélkül” pályázat keretében 2014. február 1.-től - 2015 október 1
időszakban mintegy 60 fiatal tapasztala tanulását, szociális és életviteli kompetenciájának fejlesztését
valósítja meg.
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A résztvevő szervezetek fő célja, hogy a programba jelentkező önkéntesek képessé váljanak egy közösség tagjaként ak van, csapatban dolgozni, felismerjék, hogy tudnak tenni magukért, a környezetükért,
a társadalomért, képesek önálló, felelős döntések meghozatalára.
A célcsoporthoz tartoznak középiskolás diákok, akik a megalakult önkéntes csoportokban tevékenykednek, a térségben működő középiskolák vezetősége, pedagógusai, fogadószervezetek (intézmények
és civil szervezetek).
A program fő elemei: önkéntes csoportok működése, tanulmányú al egybekötö műhelymunka,
“Önkéntes program kiépítése és működtetése” című Magyarországon akkreditált képzés tanároknak,
nemzetközi önkéntes mo vációs és kompetenciafejlesztő tábor, a három ország önkénteseinek részvétele a Par umi Magyar Napokon 2015-ben.
Az önkéntes csoport tagjai azon kívül, hogy új ismeretekre tesznek szert, különböző kompetenciákat
szereznek, megtanulnak csapatban dolgozni, rendezvényeket is szerveznek majd, táborokban, képzéseken vehetnek részt, és olyan élményekre tesznek majd szert a két év ala , amelyek meghatározóak
lesznek egész további életük során.
Az önkéntesek rendszeresen, kéthetente találkoznak és a közösen kitalált és megvalósíto önkéntes
program után feldolgozzák a tapasztalatokat. A diákok eddigi visszajelzéseiben megjelenik az:
ÖRÖM
CSAPATMUNKA
ALKOTÁS
ELISMERÉS
ÉLMÉNY
TAPASZTALAT
SEGÍTSÉG
KÖZÖSSÉG
Ez egy jó lehetőség együ tenni másokért, hozzájárulni a közösség jólétéhez, miközben a kezdeményezőkészség, krea vitás teret kap és megvalósul a képességek kibontakoztatása, a hasznosan eltöltö
szabadidőben.
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43. SZATMÁRI SZŐKE SZAMOS EGYESÜLET:
Cím: 4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 1.
Első projekt: Albert Flórián Emlékkiállítás (Kisvárda, Mátészalka, Nagykároly)
A megújult kisvárdai konferenciaközpontban, annak első rendezvényeként 2014. február 5. és 23.
közö volt megtekinthető az Albert Flórián életművét bemutató kiállítás. Az ünnepélyes megnyitóra
2014. február 5-én 16.00 órakor került sor, ahol a kiállítást megnyito a Kubatov Gábor, a Ferencvárosi
Torna Club elnöke, illetve Albert Magdolna, Albert Flórián lánya. A kiállítás védnökeiként részt ve az
eseményen Dr. Simicskó István, sportért és i úságért felelős állam tkár, Dr. Seszták Miklós, országgyűlési képviselő, a KDNP alelnöke és Leleszi Tibor, Kisvárda város polgármestere.
A kiállítás következő helyszíneként 2014.
február 28. és március 9. közö Mátészalkán tekinthe ék meg az érdeklődők Albert
Flórián, az egyetlen Magyar Aranylabdás
relikviáit, személyes tárgyait, fotóit, díjait,
spor elszereléseit, és a híres Aranylabdát és Aranycipőt.Az ünnepélyes kiállítás
megnyitójára 2014. február 28-án 16.00
órakor került sor a Szatmári Múzeumban.
2014. március 13-án Nagykárolyba érkeze a kiállítás, melynek megnyitója a
Károlyi-kastély lovagtermében zajlo . A
kiállítást dr. Simicskó István nyito a meg.
Beszédében Albert Flóriánt mint sportolót
és embert egyaránt példakép értékű személyiségként jellemezte, majd gratulált az esemény szervezőinek, hogy sikerült lehozni Nagykárolyba a kiállítást.
Mindhárom helyszínen a kiállítás elérte a célját,
mivel Albert Flóriánnak egy másik arcát is meg tudtuk mutatni az érdeklődőknek, illetve fel tudtuk
eleveníteni egy páratlan élet- és sportpályafutás
fontosabb állomásait, hiszen a célunk az volt, hogy
ne csak a híres, aranylabdás labdarúgót mutassuk
be, hanem egy nagyszerű embert, aki örökké hű
maradt szerete klubjához a Ferencvároshoz. A
tablók segítségével végigkísérhető volt egész élete, annak legjelentősebb mozzanataival együ ,
illetve az érdeklődők látha ak olyan féltve őrzö
családi relikviát is, mint az iskolai bizonyítványai,
jegygyűrűje, karórája és a rádiója. Összességében
a rengeteg fénykép, díjak és személyes tárgy
különleges hangulatot adott a kiállításnak.
A kiállítások a Szatmári Szőke Szamos Egyesület
szervezésében a Nemze Együ működési Alap támogatásával valósultak meg.
A projekt során együ működő partnereink voltak a mátészalkai Szatmár Múzeum, Kisvárda Város
Önkormányzata, Nagykároly Város Önkormányzata és a nagykárolyi Károlyi Kastély.
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Második projekt: NEA-NO-13-SZ-0279 Fesz vál a határon át Szatmárban
2013. július 5-6. közö került megrendezésre a II. Szamosfeszt /Monostori Napok Cégénydányádon,
a Kastélyparkban. A kétnapos rendezvényen számos érdekes, családi program és kirándulás várta a
vendégeket. A fesz vál pénteken kezdődö , 12.00 órától egész nap a Magor Magyarjai Hagyományőrző
Egyesület várta a kicsiket és nagyokat a közel 100 különböző fajátékból álló játszóudvarán, valamint bemutatkozo a Történelmi Bajvívó Egyesület is. Szombaton a programok reggel 06.00 órakor kezdődtek,
a Cégénydányádi családi horgászversennyel. A kétnapos Szamosfeszten délután 5 órától a mai magyar
népzene képviselői léptek fel, többek közö a Parapács Zenekar, és az Örökség Zenekar is. A rendezvény
mindkét napján szórakozta ák az érdeklődőket: Szabó András Lovasudvara, Bartha Tóni Csúzlizdája,
mesterség bemutatók és népi játékok.
A régió újjáéledését csak és kizárólag a határ két
oldalán élő közösségek együ működése teszi lehetővé, ezen belül kiemelten fontos a hasonló pusú rendezvények és programok összekapcsolása és
integrálása. Ilyen volt a cégénydányádi II. Szamosfeszt és a Szatmárnéme ben immár 12. alkalommal megrendezésre került Par umi Magyar Napok,
mely a régió legnagyobb kulturális rendezvényévé
nő e ki magát, amelyre szép számmal látoga ak
el Szatmár és a környező megyék magyar lakosa. A
növekvő látogatószám is mutatja a sikert, valamint
a helyi társadalom és a régió egészét á ogó intézményi és civil szerveze együ működés hatékonyságát. A közös pályázat keretében lehetőség nyílt arra,
hogy az eddig is működő határon átnyúló informális kapcsolatok szerveze keretet kapjanak.
Harmadik projekt: NEA-E-13-0163 „Szatmár főutcáján” I úsági Találkozó
Idén első alkalommal rendezi meg a Szatmári Szőke Szamos Egyesület, az Iden tás Alapítvány és a
Szatmár Megyei I úsági Tanács „Szatmár főutcáján” címmel i úsági hétvégéjét Szatmárnéme ben október 11-13. közö . A hétvége kiemelt partnere a Magyar I úsági Értekezlet.
Pénteken, október 11-én Őri-Pákay Franciska, a Szatmár Megyei I úsági Tanács (SZÁMIT - MIÉRT tagszervezet) elnöke nyito a meg a rendezvényt, néhány szóban köszöntve a résztvevőket. Őt követően
Szabó József, a Magyar I úsági Értekezlet elnöke ve e át a szót: „Fontos, hogy a MIÉRT életében is
elkezdjünk egy olyan párbeszédet i úsági vezetők részéről, amelyből hiány van Erdélyben” - emelte ki.
„A terveze program szerint Böjte Csaba OFM, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának előadása
következne. Ennek az embernek olyan pozi v kisugárzása van, amit kevesen tudnak felmutatni. Mély
alázat van benne, ami irányító pálca
lehet a MIÉRT életében is” - hívta
fel a fiatalok figyelmét Szabó József.
Betegsége mia nem lehete jelen
a rendezvényen Böjte Atya, viszont
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részéről Kovács Ágnes ugyanazzal az
őszinteséggel, szerénységgel mesélt
a gyermekek életében kifejte tevékenységükről és mindennapi életükről.
Október 12-én második napjához
érkeze a „Szatmár főutcáján” címet
viselő rendezvény, amelynek tema kája a keresztény értékrend az i úság
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kapcsolatában. A délelő fórumot Nagy Szabolcs,
az RMDSZ Szatmár Megyei Szervezetének ügyvezető elnöke koordinálta, aki elsőként Gaal Gergely,
az IKSZ ügyvezető elnökének adta át a szót: „Óriási
lépés volt, amikor megkezdtük az együ működést
a MIÉRT-tel, a közös munkák eredményeként többek közö ezt a hétvégét is felmutathatjuk. Egy jól
megalapozo barátságról van szó, és együ kell
megértetnünk a fiatalokkal, hogy csak akkor tud
szájízük szerint működni a poli ka, ha részt is vesznek benne”.
Szombaton délután Közösség megőrzés és megtartás keresztény szemmel határon innen és túl
címmel ve e kezdetét a második fórum, előadóként sztelte meg a rendezvényt Hölvényi György
egyházi, nemze ségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős állam tkár, Schönberger Jenő megyéspüspök, a Szatmári Római Katolikus Püspökséget
képviselve, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, valamint Sógor Csaba,
RMDSZ-es európai parlamen képviselő.
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44. SZENT PANTELEIMON ALAPÍTVÁNY projektje:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 5.
Szent Damján tábor
Támogatás forrása: Nemze Együ működési Alap
Elnyert összeg: 1 500 000 Ft
A Szent Damján kör év zedes múltra tekinthet vissza. A szervezet tevékenysége rendkívül sokoldalú.
Kiemelt tevékenységünk, hogy minden évben szervezünk egy tábort enyhe és közepesen sérült értelmi
fogyatékkal élőgyermekek részére. A tábort a nyíregyházi görögkatolikus szeminárium papnövendékei,
és több önkéntes szervez. A karita v jelleget mutatja az, hogy a részvétel a sérült gyermekek számára
teljesen díjtalan. A táborban a minden évben, önkéntesek és képze asszisztensek segítenek, hogy egy
felejthetetlen hetet tudjunk nyújtani a résztvevőknek.

„Hordozzuk egymás terhét!”- mondja a tábor mo ója. Minden közösségnek alapvető eleme az összetartozás, mely leginkább egymás segítésében nyilvánul meg.
A tábor helyszíne, idén Debrecen volt, ahol 60 táborozó (fogyatékkal élő) és 90 táboroztató (segítő)
ve részt.
A résztvevők, „gyermekek” és segítők vegyesen, a tábor elején kiscsoportokra oszlanak. Ezek a csoportok segí k a koordinációt, és lehetővé teszik, hogy minden gyermekkel személyesen tudjanak foglalkozni segítőink. A csapatszellem erősítése melle hozzájárul ahhoz is, hogy egy különleges családi
légkör alakuljon ki a csapatokon belül.
A tábor keretei közö minden évben egy egynapos kirándulást vagy erdei túrát szervezzünk, aminek
keretében a környező növény és állatvilágot, történelmi és természe látnivalókat ismerhe k meg a gy
erekek.
Minden évben megrendezésre kerül a Ki-mit-tud vetélkedő, melyen minden táborozó és táboroztató megmutathatja tudását a nagyérdeműnek. Lehet táncolni, énekelni, verset vagy mesét mondani,
zenélni, vagy bármely más, érdekes dolgot előadni. A gyermekek a tábori program ezen részére már
hónapokkal elő e megkezdik a felkészülést. Az így szerze élmény nem csak nekik, hanem nekünk a
segítőiknek is igazán lélekemelő.
A tábor egy másik jelentős „eseménye” a kiscsoportok színdarabjainak előadása, amely során
egy egyénileg feldolgozo mesét, vagy egyéb történetet adnak elő. A közös munka megtanítja ezeket a
gyermeket és az egészséges társaikat egy emberként egy csapatban dolgozni.
A tábori hétköznapokban szabadtéri játékokkal, sportvetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal igyek71

szünk a gyermekek napjait szebbé tenni, illetve emelle az állat terápia jegyében lovaglást szervezzünk.
A környék biztosíto a gyógyvíz ado ságokat kihasználva egyik tábori napon strandolást szervezzünk
a táborlakók részére.
A tábor utolsó napján Záró Szent Liturgiát szervezzünk.
A táborban készült képek és híradások mind arról számolnak be, hogy a felhőtlen örömszerzés nem
pénzbeli kérdés, hanem sokkal inkább csak a tenni akarás függvénye. Sajnos az anyagi keretek sokszor
azonban a határokat megszabhatják, ezért fordultunk most a pályázat lehetőségéhez.
A pályázaton nyert támogatás a tábor megvalósítási költségeit és a belépőket fedezné. Így biztosítva,
hogy minden ado legyen egy felhőtlen táborozáshoz!
2014 es évben megnyert pályázat összege 1.500.000 Ft, ebből le a tábor finanszírozva, illetve adó
1% felajánlásból.
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45. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI NYUGDÍJAS SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE
Cím: 4400 Nyíregyháza, Damjanich utca 4-6.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége (Nyíregyháza, Damjanich u.46.) sikeresen pályázo „Egészségre nevelő és szemléle ormáló életmód programok” megvalósítása
témakörben. TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1027
A projekt összege: 9.988.110 Ft
Rövid összefoglaló a projektről:
A Szövetség a megye azon településein lévő nyugdíjas klubok és nyugdíjas egyesületek tagjainak érdekképviseletét látja el civil szervezetként, amelyek tagjai a megyei szövetségnek. Így közel háromezer
ember tartozik a szervezethez. A nevéből is kitűnik, hogy az idős, munkában megfáradt és sok egészségügyi problémával küzdő ember helyzetén kíván segíteni.
A projekt célja: A Szövetség tagjai közö az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és életmód
elterjesztése és ezen keresztül az életminőség javítása.
Az alábbi programok valósultak meg:
Fórum megtartására két alkalommal került sor.
Egészséghét megtartására 2013. december 1213-14-én került sor, ahol neves előadók különböző
témákban (egészségügyi, szociális, mentális, természetgyógyászat, egészséges táplálkozás, zene).
Stresszkezelés előadás megtartására két helyszínen
- 2014. február 07.-én Nyíregyházán, 2014. február
18-án Gávavencsellő településen - került sor. Egészségügyi állapo elmérést tarto unk 2014. február
14-én belgyógyász szakorvos, fogorvos, illetve szakápoló bevonásával. Egészségnapot Záhony városban szerveztünk 2014. május 17-én.
Klubfoglalkozás megtartására 10 alkalommal került sor, ahol diete kus szakember az egészséges
táplálkozás, cukorbetegség, vesebetegség, szív-érrendszeri megbetegedések, csontritkulás, emésztőrendszerek betegségei, konyhatechnológiai eljárások, táplálkozási alapismeretek, folyadékszükséglet, stb.
témaköröket számukra közérthető módon ismertete , majd ételkóstolásra és receptcserére került sor.
A rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programoknak is nagy sikere volt.
Ping-pong foglalkozás he egy alkalommal, a nordic-walking –ot 10 héten át a nyíregyházi erdei tornapályán, jó levegőn, kiváló szakember irányításával valósult meg. A pályázat utolsó programja a
túra volt a Zempléni hegyekben, ahol túravezető
irányításával 8 km-es távot teljesíte ünk.
Köszönet mindenkinek: a támogatást nyújtóknak, a program megvalósítóinak és a résztvevőknek, akikért készült.
Román Demeterné
szakmai vezető
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46. NOE TISZAVASVÁRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE:
Cím: 4440 Tiszavasvári, Móricz Zsigmond utca 6.
Projekt időtartama: 2013. 11.17 – 2014.06.30.
Projekt megvalósítási helye: 4440 Tiszavasvári, Gyár u., helyrajzi szám: 2287/12
Projekt összköltsége: 18 308 968 Ft
Projekt támogatása: 18 308 968 Ft
Támogatási jogcím: EMVA LEADER 2013 – Játszótér kialakítása
A Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületének legfontosabb tevékenysége a családok segítése, a gyerekek számára a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, tes -lelki fejlődésükhöz szükséges feltételek megteremtése. A fen célok elérése érdekében Tiszavasvári egyik legsűrűbben lako részén – a
Gyári lakótelepen, ahol a lakosok kb. 1/3 NOE tag – egy három korcsoportos játszótér kialakítását valósíto uk meg.
Fejlesztésünk a helyi közösség érdekeit szolgálja, csökken a társadalmi elhidegülést, elősegí a lakossági szemlélet formálását, a gyerekek életkörülményeinek javítását, a település népességmegtartó
erejét.
A projektben megvalósíto tevékenységek:
• A projekt legfontosabb eleme az új, minden igényt kielégítő játszóeszközök elhelyezése, modern,
a jogszabályi előírásoknak megfelelő közösségi tér kialakítása. Kihelyezésre került 3 db rugós ügető, 2x2 db kétüléses hinta, 2 db mérleghinta, 1 db forgóhinta, 1 db 2x2 m-es homokozó, 1 db rugós
egyensúlyozó gerenda, 1 db rönk függőhíd, 1 db négytornyos játékvár kombináció, valamint padok, kerékpártárolók és hulladékgyűjtők. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a játszóteret
úgy alakíto uk ki, hogy a játékok egy része fogyatékos személyek által is használhatóak legyenek.
• A területen cserje telepítést, faültetést és gyepesítést is megvalósíto unk.
• A beruházás részét képezte térfigyelő kamerarendszer kiépítése, mellyel az eszközök állagmegóvása biztosítható. A teljes területet lefedő 6 db kamera kihelyezése valósult meg, melynek felvételei
- együ működés keretében - a Tiszavasvári Rendőrkapitányságra kerülnek továbbításra.
• A játszótér megépítését követően, a nagyobb ismertség elérése érdekében egy nyitórendezvényt
szerveztünk, ahol bemutatásra kerültek a játszóeszközök. A rendezvény eredményeként a város
más részén lakók is megismerhe ék a fejlesztést és kedvet kapva, hasonló beruházást valósíthatnak meg saját környezetükben.
A kivitelezés során nagy
hangsúlyt kaptak a helyi vállalkozók, akik megmuta ák,
hogy szűkebb környezetük
fejlesztéséért
maximális
szakértelemmel és odaadással, fáradságot nem kímélve
tudnak dolgozni. A fejlesztés megvalósítása és az üzemeltetés során együ működünk Tiszavasvári Város
Önkormányzatával, a helyi
lakóközösségekkel, számos
civil szervezet és intézmény
dolgozóival, ezzel is biztosítva a fejlesztés hosszú távú
fenntartását.
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47. TISZAVASVÁRI DIÁKSPORT EGYESÜLET:
Cím: 4440 Tiszavasvári, I úság utca 8.
Projekt időtartama: 2012.07.16 – 2012.08.18.
Projekt megvalósítási helye: 4440 Tiszavasvári I úság u. 8.
Projekt összköltsége: 14 416 073 Ft
Projekt támogatása: 14 416 073 Ft
Támogatási jogcím: EMVA LEADER 2011- Városi sportudvar fejlesztése Tiszavasváriban
Városi Sportudvar helyet biztosít az egészségtudatos, szabadidős és sportutánpótlás neveléséhez
több sportágban is /atlé ka (futó, dobó, ugró), kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, szabadtéri
kondicionálás/. Területén ak v szabadidős tevékenységek (lakossági), edzések, rendszeres időközönként bajnokságok, térségi versenyek, diákolimpiák kerülnek megrendezésre a Diáksport Egyesület által.
A Diáksport Egyesület tagságán kívül szülői csoportok, felnő hobby-csapatok (foci, kézilabda, röplabda, aerobic, futás, stb.) sportolásra vágyó lakosok használják.
A felújítás megvalósításával növeltük a sportlétesítmény üzembiztonságát, használhatóságát, a területen kialakításra került egy 200 m2 nagyságú, esésvédő gumiburkola al elláto „kondi-park”, mely
szabadtéren jól használható fejlesztő elemeket és játszótéri elemet is tartalmaz.
A projektben megvalósíto tevékenységek:
•
•
•

460 m2-es salakos futópálya és a 800 m2-es salakpálya felújítása.
200 m2 nagyságú, esésvédő gumiburkola al elláto „kondi-park” kialakítása, 13 db fejlesztő és
játszótéri elemmel.
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése megújuló energiahasznosítással.

A fejlesztés hozzájárul az egészséges életmód tömeges elterjesztéséhez, az egészségtudatos magatartás, a rekreáció és a sportolás ösztönzéséhez a településen (13000 ember). A felújíto Sportudvar
megterem annak a feltételét, hogy minél többen késztetést érezzenek a testmozgás, a sport iránt. A
sportolás, a szabadidő hasznos eltöltése, az egészséges életmód javítja az emberek egészségi állapotát,
mentális és fizikai teljesítő képességeit. Javulnak a közösségi élet feltételei.
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48. Tiszavasvári SZIKRA VADÁSZTÁRSASÁG :
Cím:4440 Tiszavasvári, Szabolcsvezér utca 17.
Projekt időtartama: 2012.08.15 – 2013.09.30
Projekt megvalósítási helye: 4440 Tiszavasvári
Projekt összköltsége: 15 898 618 Ft
Projekt támogatása: 10 334 101 Ft
Támogatási jogcím: EMVA LEADER 2011Turisz kai fejlesztés a Szikra Vadásztársaságnál
A szavasvári Szikra Vadásztársaság 1948-ban alakult. 10.200 hektáros területen gazdálkodunk, mely
elhelyezkedéséből adódóan pikusan alföldi terület, s különösen sok természetes vízfelület, nádas és
erdősáv, erdőfolt tagolja.
A Szikra VT által megvalósíto fejlesztés a Tiszavasvári külterületén található Vadászház felújítása,
átalakítása, korszerűsítése, valamint az épület melle lévő filagória újjáépítése. A vadászvendégek és
családjaik a fejlesztés által komplex szolgáltatást tudnak igénybe venni, mely a vadászatot, szálláshely
szolgáltatást, rendezvények megtartását is magában foglalja.
A beruházás eredményeként Tiszavasvári településen a szálláshely kialakításával javul a település idegenforgalmi há ér infrastuktúrája, mely növeli a térségbe látogatók számát. A településre érkező vendégvadászok számának növekedése a kiszolgálásukhoz kapcsolódó szolgáltatások további fejlesztését
generálja, mely vidéki térségünk gazdaságának megerősödéséhez vezet.
A projektben megvalósíto tevékenységek:
• A Vadászház épületének nyuga részében kialakíto új helyiségek: közösségi terem, vendégszoba
a hozzá tartozó előtérrel és fürdőszobával, konyha és vizesblokk.
• Az épületen végze állagvédelmi, felújítási munkák: tetőszerkezet és tetőfedés teljes cseréje, új
vb koszorú készítése, meglévő nyílászárók cseréje korszerű, fokozo hőszigetelésű nyílászárókra,
új helyiségek számára megfelelő bevilágítást biztosító nyílások kialakítása, a külső falak és födém
hőszigetelése, valamint szennyvíztároló építése.
• A felújítandó Vadászház védelme érdekében riasztórendszer telepítése.
• Az épület melle lévő filagória újjáépítése.
• Színes marke ng kiadvány elkészítése, illetve népszerűsítő rendezvény megtartása, mely a környeze nevelésre helyezi a hangsúlyt.
Tevékenységeink (vadgazdálkodás, vadmegfigyelés, vadásztatás, szálláshely szolgáltatás) kivétel nélkül a természe környezet megóvására, ápolására, fenntartására és minél szélesebb körű megismertetésére irányulnak.
Beruházásunk a vidék környeze értékeinek
megőrzéséhez nagymértékben hozzájárul.
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49. TISZAVASVÁRI VÁROSI KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT.:
Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Projekt időtartama: 2013.12.05 – 2014.05.31.
Projekt megvalósítási helye: 4440 Tiszavasvári Nyárfa u. 2.
Projekt összköltsége: 18 000 000 Ft
Projekt támogatása: 18 000 000 Ft
Támogatási jogcím: EMVA LEADER 2013 – Gólyahír tábor fejlesztése Tiszavasváriban
Tiszavasváriban, a Kele főcsatorna bal partján található a több mint 1 hektáros fás, árnyas, ligetes
területen elterülő tábor. Közvetlen szomszédságában szezonális jelleggel működik a Tiszavasvári Szentmihályi Gyógy- és Strandfürdő, i található Tiszavasvári Üdülőövezete.
A táborban 100 fő elszállásolására, étkeztetésére van lehetőség. A szálláshelyek faházakban, az étkeztetés kőházakban történik. Szabadtéri pihenéshez, szórakozáshoz, főzéshez 2 db nagyméretű filagória
áll rendelkezésre ker bútorokkal, ping-pong asztallal felszerelve, a házak közö szabadtéri padok, főzőhely kialakítása szolgálja a táborozók kényelmét.
A projektben megvalósíto tevékenységek:
• Vizesblokk építése: A vizesblokk két meglévő pihenőépület közé épült be, földszintes kialakítással,
külön leány és fiú wc-vel, zuhanyzókkal, kézmosókkal, 25 m2 hasznos alapterüle el.
• Homokos strandfoci pálya kialakítása: befoglaló mérete cca. 35 m x 25 m, biztosítva van két strandröplabda pálya is, a szükséges kapukkal, hálókkal.
• Játszótér kialakítása: Területe 270 m2, burkolata szabványos esésvédő gumiburkolat, szegélyezve.
Elhelyeze játékok: játékvár, hatszög mászóka, mérleghinta, hintaállvány, f-torony, homokozó.
• Konyhatechnológia fejlesztése, eszközök beszerzése: egyetemes konyhagép, alapgép + segédgépek (húsőrlő, habverő-, dagasztó-, keverő), pult ala tányér és pohármosogató gép, kombinált
gőzpároló sütő, GN 1/1 edények, ételszállító badellák.
A fejlesztés megvalósításával a tábor komfor okozata jelentősen javult.
A táborlakók rendelkezésére állnak
a szabadidő eltöltéséhez, a szabadban
végze testmozgáshoz szükséges eszközök.
A vendégek étkeztetésének minőségi
ellátásához járulnak
hozzá a beszerze
konyhatechnológiai
eszközök.
A kiépíte vizesblokk a higiéniai feltételek maradéktalan biztosítását
szolgálja.
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50. TISZAMENTI TELEPÜLÉSEK TÉRSÉGFEJLESZTÉSI TÁRSULÁSA
Cím: 4440 Tiszavasvári, Ady Endre út 8.
Projekt időtartama: 2009.04.01. – 2010.12.31.
Projekt megvalósítási helye: 4440 Tiszavasvári Bethlen G. u. 2.
Projekt összköltsége: 72 006 933 Ft
Projekt támogatása: 64 777 437 Ft
Támogatási jogcím: ÉAOP-5.1.3-2008 - Civil Ház kialakítása, fejlesztése Tiszavasváriban
A Tiszatér Társulás ÉAOP-5.1.3-2008-0045 azonosítószámú, „Civil Ház kialakítása, fejlesztése Tiszavasváriban” című projektjét konzorciumi partnerségben valósíto a meg Tiszavasvári Város Önkormányzatával, a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületével és a Tiszavasvári O hon Segítünk Alapítványnyal.
A projekt hosszú távú célkitűzése a civil ház működtetése olyan szolgáltatásokkal, melyek elősegí k
a hátrányos helyzetű lakosság foglakoztatásának növelését, a lakosság életminőségének javítását. Célunk a rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozása által a Civil
Tanács megalakítása, mely a helyi önkormányzat partnereként biztosítja a civilek részvételét a döntéselőkészítési folyamatokban.
A projektben megvalósíto tevékenységek:
• A projekt előkészítése során került kidolgozásra a Tiszavasvári Bethlen G. u. 2. sz. ala épület felújításának engedélyes, majd kiviteli terve.
• Az önkormányzat tulajdonában álló Bethlen G. u. 2. sz. ala , használaton kívüli épület teljes
felújítása megtörtént, s az épületben kialakításra került egy 55 m2 -es foglalkoztató terem, egy
17 m2 -es oktató terem, 3 iroda és 44 m2 nagyságú foglalkoztató terasz. Az épület akadálymentes
kialakítását, felújítását közbeszerzési eljárás lefolytatását követően helyi vállalkozók végezték. A
Civil Ház számítógépekkel, bútorokkal és audiovizuális eszközökkel felszerelve nyito a meg kapuit
a civil szervezetek és a lakosság elő .
• A Civil Házban működik a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületének irodája, mely széleskörű szolgáltatást kínál: fórum, találkozók szervezése, képzésekkel kapcsolatos szervezőmunka,
tréningek, tanácsadások; rendezvények szervezése. A feladatok elvégzését 1 fő ügyfélszolgála
munkatárs alkalmazásával biztosítja, s a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan továbbfoglalkoztatást is
vállalt.
• A projekt keretében képzéseket valósíto unk meg a GYES-ről, GYED-ről
visszatérő nők, illetve a 40 év fele álláskeresők számára. A tréningen résztvevők munkaerőpiaci információkkal
gazdagodtak, álláskeresési technikákat
sajá to ak el (önéletrajzírás, kommunikációs tréning), szituációs gyakorlatokon ve ek részt és számítástechnikai-,
internet ismere képzéssel gyarapodo tudásuk.
• Tiszavasvári Város Önkormányzata a
projekt keretében 1-1 fő civil- és roma
referens foglalkoztatásával nyújto
szakmai segítséget a szervezetek tevékenységeihez, munkájához.
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51. TISZTA JÓ HELY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET:
Cím: 4481 Nyíregyháza, Szikes utca 7.
Alterna v gyermekfelügyelet megvalósítása hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásával
Nyíregyháza-Oroson - TÁMOP-2.4.3/B-2-10/1-2010-0124
A TISZTA-JÓ-HELY Szociális Szövetkezet megvalósíto a a TÁMOP pályázaton elnyert 27 millió Ft összköltségű projektjét.
Ennek keretében Szövetkezetünk Nyíregyháza szolgáltatáshiányos, kertvárosi övezetében hátrányos
helyzetű munkavállalók alkalmazásán keresztül alterna v gyermekfelügyeletet valósíto meg „ szta
értékrendek” melle . Szolgáltatásunkat átszövi a gyermekközpontúság, fenntartható fejlődés, környeze udatos nevelés szellemisége. A megvalósításhoz szövetkezetünk „a pikus” foglalkoztatási formában
4 fő hátrányos helyzetű munkavállalónak teremte főállású munkalehetőséget.
Rendszeresen tarto unk nyílt napokat, rendezvényeket szerveztünk, ahol a projektünket bemuta uk és széles körben
megismerte ük a lakossággal. A város által megrendezésre
kerülő környezet tudatos programokon is rendszeresen részt
ve ünk,pl. Szelek v Nap. Több helyi civil szerveze el együ működés keretében az általuk szerveze programokon is népszerűsíte ük saját projektünket.
A folyamatos gyermekfelügyelet biztosítása, és a kihelyeze
házi gyermekfelügyelet melle nagy hangsúlyt kaptak az aktuális igényeknek megfelelően kialakíto programjaink, melyek
ünnepekhez kapcsolódtak(kézműves műhelyek, fűszernövények megismertetése gyermekekkel és szüleikkel, mozgásos, zenés foglalkozások, nyári táborok szervezése).
A célcsoport munkahelyén biztosítjuk az élhető környeze feltételeket, kertvárosi szabad levegőn, természetes alapanyagok játékok használatával, amely az egészséges életre nevelést adja, mind a gyermekek, mind a gondozóik
számára. Munkavállalóink számára térítésmentesen biztosítjuk mindazokat a szolgáltatásokat, amelyet a Szövetkezetünk
nyújt. Mindennapjainkban a környeze udatos gondolkodás és
példamutatás áll a középpontban. Ez megmutatkozik -többek
közö - a szelek v hulladékgyűjtésben, vegyszermentes sz tószerek használatában. Eszközbeszerzéseink hatékonyan segíte ék munkánkat projektünk megvalósítása során.
Honlapunk fontos kommunikációs felületünk a pályázatunk,
szolgáltatásunk, megvalósításához, a szövetkezet céljainak
népszerűsítéséhez.
A projektnépszerűsítő rendezvényeinken a szülők érdeklődésének megfelelő témákban előadások
hangoztak el pl. a környeze fenntarthatósággal kapcsolatos ismeretekről, házilag alkalmazható prak kákról, előadás a gyes-ről, gyed-ről visszatérő anyukáknak visszatérés a munka világába címmel.
Nehezíte e a piaci stabilizációnkat az országosan érezhető
gazdasági válság hatása. E térségben élő családok munkalehetőségei, a bérszínvonala alul marad az országos átlaghoz képest, így a fizetőképes kereslet a szolgáltatásaink iránt nehezen
realizálódo , de a törvényi változások alapvetően kedveztek
számunkra, mind a három éves kortól kötelező óvodai ellátás,
mind a gyes melle munkavállalás tekintetében érezte e pozi v hatását.
Magyariné Rádi Judit
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52. TUZSÉR KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY projektje:
Cím: 4623 Tuzsér, Kossuth u. 70.
Szervezetünk 1992 óta működik, s azóta szolgálja nem csak a település lakóinak kulturális, szabadidős,
közművelődési igényeit. Kapcsolatunk a határon túli magyarsággal már 1999-ben elkezdődö , az akkor
szerveződö magyar-csángó -magyar tábor keretében.
2011-ben sikerült egy pályáza lehetőség keretében, - két határon túli partner bevonásával – programjainkat úgy megvalósítani, hogy sokkal nagyobb anyagi biztonságot éreztünk, mint korábban.
A projekt címe: “Élő hagyományok- háromoldalú határon átnyúló együttműködés a helyi közösségi
hagyományok újjáélesztése, megőrzése érdekében - ENPI CBC HUSKROUA/1101/008”
Együ működő partnerek: Tuzsér Községért Közalapítvány (HU)
Csicser Község Önkormányzata (SK) Remény Alapítvány (UA)
A projekt célja:
Célunk egy olyan sokszínű
rendezvényfüzér megszervezése
volt, amely a három közreműködő ország területén hozzájárul a
népi kultúra és a hagyományok
megőrzéséhez,
mind a kultúra „tárgyiasult formáinak” (kézműves termékek,
ruházat), mind „eszmei formáinak”(a hagyományok vagy rítusok mögö rejlő értékrend, identás, és világszemlélet) életben
tartásával, továbbadásával.
Időtartama: 2013.jún.30 - 2014.
dec.31.
Alapítványunk korábban is fontosnak tarto a a hagyományőrzést, ápolást, s ezekkel kapcsolatos programjain ennek a
lehetőségnek köszönhetően szervezhetőbbek, kiszámíthatóbbak,
le ek.
A projekt segítségével a következő programokat valósíto uk
meg településünkön.
- XV. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor
- III. Nyári Zenei Fesz vál a Lónyay-ban
- II. Tuzséri Középkori Vígasság
- Kulturális Örökség Napok
- Márton-napi sokadalom
- Advent a Lónyay-kastélyban
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- Farsangi rendezvény
- Népi játékok Fesz válja Iskolának/óvodának
- „Megjártuk a Hadak útját….”c. könyvbemutató
- XVI. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor
- IV. Nyári Zenei Fesz vál a Lónyay-ban
A rendezvényeinket az elnyert támogatásoknak köszönhetően színvonalasabban tudtuk/tudjuk
megvalósítani, s ennek következtében a látogato ság is jelentősen növekede . A szervezetünkről,
valamint rendezvényeinkről a folyamatosan megújuló honlapunkról több információt is megtudhat:
www.tkka.hu címen.
Klicsu Ferenc
/ tkár/
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53. ÚJFEHÉRTÓI KÖRKÉP KULTURÁLIS EGYESÜLET projektjei:
Cím: 4244 Újfehértó, Eötvös József utca 9.
Szervezetünk, minden évben benyújto a működési és szakmai pályázatokat a NEA Nemze Összetartozás Kollégiumához. Ezek közül három alkalommal nyertünk támogatást; a NEA-NO-12-M; a NEANO-13-M és a NEA-NO-14-M működési pályázatokon összesen 2.400.000 Ft értékben. E támogatások
segítségével tudjuk működtetni kulturális egyesületünket, nagyrészt ennek köszönhetjük eredményeinket:
Honlapunk, a www.korkep.eu létrehozása, rendszeres karbantartása és frissítése kiemelten fontos
eddigi eredményeink és tevékenységeink sorában, mert ez által tudunk fontos információkat átadni
szervezetünkről látogatóink számára.
Tevékenységeink, eddigi eredményeink:
• Augusztusi rendezvényünket (2012-ben) két erdélyi civil szerveze el Újfehértón megrendeze
egész napos városi ünnepi programsorozat alko a, mely kb. 3000 látogatót mozgato . Fontos
szempont volt rendezvényünkön az erdélyi Kiskerekiből fogyatékkal élőket összefogó civil szerveze el érkező kerekes székes vendégeink fogadása, amikor a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét is elősegíthe ük.
• Idősek Ünnepe (2013-ban) egész napos rendezvényünkön kedvességgel, sok-sok zenével, virággal,
műsorral, vendéglátással köszöntö ük az időskorúakat.
• Tavaszi Kulturális Napokat szerveze egyesületünk 2012-ben, 2013-ben és 2014-ben. A három
napos kistérségi programsorozatra nagyszámú résztvevőt és látogatót sikerült mozgósítanunk.
• „Hölgyvilág” szakosztályunk rendezvényei a „gyengébb nem” problémáit hivato felkarolni programjaival, mely ugyancsak a hátrányos helyzetűek, az idősek és a nők problémáival foglalkozik
évente többször sorra kerülő klubszerű alkalmakon.
• „Körkép” Kávéházi Esték keretében emlékezünk nemze ünnepeinkre valamint zenei-irodalmi
rendezvényeket szervezünk.
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Az Egyesületünk által alapíto Városi Vegyeskar hatodik éve folytatja tevékenységét he rendszeres próbákkal, helyi, határon inneni-, és túli fellépésekkel. Különösen emlékezetesek a felvidéki
Ipolyságon, az Adven hangversenyen és Komáromban, a templomi hangversenyen való szerepléseink.
Működtetjük a Tengertánc Városi Néptáncegyü est, akik feladatuknak tekin k a helyi és a népi
hagyományok ápolását, a népi kultúra közve tését. Szívesen vállalnak helyi és távolabbi fellépéseket.
Rendszeres sport- és környezetvédelmi tevékenységeket is végeztünk. „Négy Évszak” turista-szakosztályunkkal évszakonként bakancsos túrákat szervezünk. Évente több alkalommal fővárosi és
településünkhöz közelebbi színházlátogatásokat, kulturális utazásokat szervezünk határon innen
és túl.
A fenntartható fejlődés érdekében környezetvédelmi tevékenységünk, településünk egy elhanyagolt területének parkosítása, minden évben virággal való beültetése, karbantartása. Tevékenységünk által településünk egyik kellemes pihenőkertjét sikerült kialakítani és négy év óta fenntartani
és fejleszteni.
Molnár Károlyné
egyesüle elnök

83

54. VAN ESÉLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
Cím: 4600 Kisvárda, Wesselényi út 34.
Az egyesület legfontosabb tevékenységei: Egészségmegőrzés, egészségügyi, szociális, szabadidős és
kulturális szolgáltatások nyújtása. Ak v részvétel a társadalmi beilleszkedési zavarok elleni küzdelemben. A gyermekek és fiatalok nevelése, oktatása, készség – és képességfejlesztés, ismere erjesztés.
Gyermek – és i úságvédelem, gyermek – és i úsági érdekképviselet. A hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Kulturális örökség megóvása, hagyományőrzés, kézműves
tevékenységek, folklór. Kulturális sport és szabadidős tevékenységek. M.n.s. Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek. Emberi és állampolgári jogok védelme, a demokrácia fenntartása. Nemze összetartozás, nemze ségi tudat, határainkon túli kapcsolatok ápolása, az európai integráció segítése.
„EGYÜTT, EGYMÁSÉRT, EGYMÁSSAL!” című projekt bevállalásával, a 12-35 éves korú Krasznai és Kisvárdai gyerekek és fiatalok részére szerveze kulturális programot, személyes találkozót és tapasztalatcserét Kisvárdán és Kraszna városában.
A Romániai Kraszna község küldöttsége, 2014 június 4–én, érkeze
Imre, Kraszna polgármestere vezette.

Székelyföldről . A delegációt Pop

A kisvárdai Van Esély Közhasznú Egyesület, a szilágyságiakkal ezen belül a krasznai Cserey Farkas Társasággal, (Székelyföld) civilszerveze el, egymással együ működve, közös programok szervezésével járul hozzá, hogy erősítsék a szórványban élők magyarságtudatát.
Nemzetközi Hagyományőrző Folklórtalálkozó és Fesz vál
A Nemze Összetartozás Napja alkalmából tartandó emlékező rendezvény első programjaként, Dr.
Szabó Sarolta etnográfus, muzeológus a nyírbátori Bátori István múzeum igazgatója nyitotta meg az
erdélyi és kisvárdai „szép–teremtők” című kiállítást a Művészetek Háza kiállítóterében. A Nemzetközi
Hagyományőrző Folklórtalálkozó és Fesz vál programjában felléptek a Szent László Katolikus Szak-
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középiskola tanulói, a Református Alapfokú Művésze Iskola általános iskolai (Bodrogközi táncok)
és a középiskolás korú tanulók (Mezőségi táncok) tánccsoportjai, és a krasznai Bokréta Táncegyüttes felnőtt csoportja, Tövishá és Kraszna menti táncok bemutatásával. A megemlékező ünnepség,
valamint a Nemzetközi Hagyományőrző Folklórtalálkozó és Fesz vál programjában végül a résztvevők
megkoszorúzták a Csillag utca végén a körforgalomnál lévő, Trianon emlékére készült emlékoszlopokat. A székelyföldi delegáció tagjai látogatást te ek a Rétközi Múzeumba, ahol Veress Miklós tanár úr
tartott rövid történeti előadást a múzeumról, s a városról. Majd rövid városközponti sétát követően
délután öt órától nemzetközi táncházzal zárult az egy napos kisvárdai látogatás.
A kisvárdai amatőr művésze együ esek augusztus 30.–án viszonozták a látogatást, ahol Kraszna
város főterén, délután három órától rendezték meg a Nemzetközi Hagyományőrző Folklórtalálkozót
és Fesz vált.
2014 szeptember 1-től pedig egy másik projektben újra együ dolgozik, a kisvárdai Van Esély Közhasznú Egyesületet és a krasznai Cserey Farkas Társaság. Ebben az együ működésben a Rétköz és a
Szilágyság folklórját kívánják bemutatni és feldolgozni Krasznán és Kisvárdán. A projekt az „Egy tőről
fakadók összetartozása” címmel indul és az év végével zárul.
Pribula László (egyesüle elnök)
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55. ZÖLD KERÉK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KERÉKPÁROS ALAPÍTVÁNY
Cím: 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7. 1/104.
Bringázás minden mennyiségben
Támogatás forrása: Nemze Együ működési Alap
Elnyert összeg: 1 350 000 Ft
A Nyírségi Bringás Napokat második alkalommal rendeztük meg Nyíregyházán 2014. 09. 12-14-ig.
Vendégeinket Ukrajnából a Beregszászi Turisz kai Információs Iroda, Erdélyből pedig az Erdélyi Kárpát
Egyesület csapatát három napig lá unk vendégül.A program 2014. 09. 12-én, pénteken közös főzéssel
kezdődö a Bujtosi tónál. A 15 vendégeket, akik Kárpátaljáról, és Erdélyből bringával jö ek, pusztapörköl el vártuk. A bemutatkozás után, 100 km bringázással a hátuk mögö , még egy éjszakai városnézést
is bevállalta.
Másnap, szombaton, néha zuhogó esőben, a Jósa városban a Robinson Kupa MTB versenyen, dombokon és lépcsőkön gurultak a kerekek. Az i oncok is kemények küzdö ek. Nagyon jó volt nézni a lelkesedésüket, ahogy teljes erőből nyomták a pedált.
A terepbringázásra, a vázdobó- és a pizza evő versenyre közel százan neveztek be. Az i úsági- és felnő korcsoportokban több futamban mérkőztek meg a kemény bicajosok.
A felnő eknek zenöt kört kelle teljesíteni a technikás, 800 méteres pályán.
Kerékpár vázdobó és pizza evő versenyen szórakozha ak a nézők és a falatozók is.
A programot színesíte e helikopter, repülő szimulátor kipróbálása, és make autók bemutatója.
Az eredményhirdetés után jö a várva várt tombolasorsolás, ahol rengeteg értékes ajándékot sorsoltunk ki a támogatók jóvoltából.
A harmadik, vagyis az Autómentes Családi Napon nagy volt a nyüzsgés a Semmelweis utcán a HUMAN-NET közösségi házánál. A Bringa Sulival és kerékpáros kulcstartó készítésével vártuk a résztvevőket, valamint akik részt ve ek a családi bringázáson, egy pólót kapo ajándékba.
A jelenlévő több mint 10 civil szervezet sokféle tevékenységgel színesíte e a programot. A szerviz sátorban a ViniBike Egyesület tagjai kerékpárokat javíto ak, a közösségi házban kézműves foglalkozások,
ajándékkészítés, csillám tetoválás folyt a HUMAN-NET Alapítvány, a Mosolygó Kórház Alapítvány, a
Fordulópont Egyesület és az Egymásért-Családok Egyesület jóvoltából.
A civil sátorban gazdálkodási- és adótanácsadást tarto ak a Számviteli Egyesület tagjai, a Nyírségi Turista Egyesüle el pedig a térképolvasás, GPS használat rejtelmeibe lehete betekinteni. A meseolvasás
melle könyvjelzők készültek a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából. A cukorbetegek
Nyíregyházi Egyesülete vérnyomás- és vércukorszint mérést végze , a környeze udatosságra nevelő
programokkal ismerkedhe ek a Felső-Tisza Alapítvány jóvoltából.
A modellezők repülőgép és helikopter modellekkel ejte ék bámulatba a nézőket.
A ViniBike Egyesület Országú critérium versenyt rendezete , melyhez a rendőrség által lezárt utcákon.
A tombolán értékes túrázási- és kerékpáros felszerelések találtak gazdára, a fődíj egy szép Cruiser
bringa volt.
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