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Együttműködés, gondoskodás, sokszínűség, jókedv c.
.

1. Mérföldkő szakmai beszámoló
1. Mérföldkő: 2017.03.01-09.01.
Elvárt teljesítmény: kontaktusok száma min. 500 fő, min. 8 db esemény
Beszámoló rövid összefoglaló
A projekt eszközeivel hozzájárultunk az aprófalvak, a tanyavilág természeti, társadalmi
erőforrásainak felértékelődéséhez, megtartó képességük erősítéséhez a hat megyei falugondnoki
egyesület humán erőforrásának, közösségi bázisának fejlesztésével. A partnerszervezetek
közreműködésével megkezdtük az együttgondolkodást a falugondnoki szolgálatok bővítésére,
újragondolására. Folyamatsegítő-közösségépítő találkozókon mind a 17 alkalommal bevontunk
érdeklődő, nyitott fiatalokat, önkénteseket, s elindítottuk a személyes és az egyes közösségek
közötti bizalom –és kapcsolatépítést a falu irányába - a falugondnokság, mint egy jelentős
közvetítő intézményrendszer segítségével, s kiemelt figyelemmel fordultunk az idősebb és
fiatalabb falugondnokok kapcsolatépítő munkája tapasztalatainak a bemutatására. A már
nyugdíjas falugondnokok önkéntes csapata megalakulását kezdeményeztük a projekt által érintett
megyékben az összes eseményen, rendezvényen. Családi és közösségi programokat a város és
falu között összekötő szereppel bíró CSALÁD személete mentén szerveztük meg. Megkezdtük a
tudáscserét – a partnerszervezetek bevonásával, módszertani bemutatókon – az önkéntes tanulás,
tanulókörök, kispad beszélgetések további szervezése és tematikája kialakítása érdekében. Az
eszközbeszerzésből 10 db sörpad garnitúra megvásárlását végeztük el, amelyeket a vértesacsai
közösségi programokon használtunk, elsősorban az augusztusi 3 napos rendezvényünkön,
amelyen több szabadtéri-kerti programelem is volt. A garnitúrákat a szezon ellenére, akciós áron,
ingyenes kiszállítással, tehát a tervezetthez képest jóval kedvezőbb áron sikerült megvásárolni
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egy internetes áruháznál. A kötelező logós elemekkel elkészítettük a projekttáblát, amelyet
Vértesacsán, a székhelyünkön, a Falugondnokok Házában jól látható helyen elhelyeztünk.
Figyelemmel voltunk a projekt kötelező arculati elemeire és a teljes első mérföldkő
tevékenységének a szükséges dokumentálásra.

Eredmény megnevezése:
A projekt keretében az 1. mérföldkőig megvalósult kontaktusok és rendezvények száma:
1. Megyei/ regionális falugondnoki civil szervezetek közösségi bázisának, humán erőforrásának
megerősítése önkéntes programokkal+ generációs tudásátadás ( egy közösségi rendezvény).
Alsómocsolád, 2017.03.03. egész napos rendezvény
120 fő
2. Toborzás +tanulókörök bemutatása, közösségi esemény
Vértesacsa, 2017.03.18. esemény

31 fő

3. Toborzás+ humán erőforrás megerősítése önkéntes programokkal esemény/megyei-reg.
Fg-civil szerv.
Vértesacsa 2017.04.01
30 fő
4. Megyei/ regionális falugondnoki civil szervezet közösségi bázisának, humán
erőforrásának megerősítése önkéntes programokkal + generációs tudásátadás
( 1 közösségi esemény)
Vértesacsa, 2017.04.04.

30 fő

5. Megyei reg.civil szervezetek humán erőforrás fejl.+tanulókörök bemutatása
Terény 2017.04.22-23.

30 fő

6. Kulturális önkéntesség aprófalvakban-Fg-k mellett
Vértesacsa 2017. 07.07.

30 fő

7-8-9. Megyei reg.civil szervezetek humán erőforrás fejl.+tanulókörök bemutatása
Első nap Szombathely 2017 07.10.
Második-harmadik nap Vértesacsa 2017.07.11-12.
3x30fő= 90 fő
10-11-12. Önkéntesek hagyományőrző tábora –Nagyapám Háza fiatalok és fg-k együtt
Oszkó Első nap 2017.07.07. Második nap 07.10 Harmadik Nap 07.11.
3 x 30 fő=90 fő fiatal + 3x 16 fő Fg.csapat=48 fő = 138 fő
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13. Családi Nap
Bócsa 2017.08.05

105 fő

14-15-16. Vértesacsai Falugondnokok Házában a legalább húsz, huszonöt éve
„ szolgálók”, nagy öregek és fiatalok találkozói ( 3 esemény)
Vértesacsa 2017.08.18-19-20.
30 fő első nap+ 70 fő második nap +30 fő hármadik nap= 130 fő
17. Húsz, huszonöt éve „ szolgálók”, nagy öregek és fiatalok találkozói – Gyüttment-Fesztivál
keretében
Oszkó ( Vas megye) 2017.08.26
30 fő
Összesen:

17 alkalommal esemény, rendezvény, program
764 fő - kontaktus

Szakmai előrehaladás összefoglaló:


Vértesacsán a legalább húsz, huszonöt éve „szolgálók”, nagy öregek és fiatal
falugondnokok találkozói keretében kezdeményeztünk egy hiánypótló tevékenységet:
Hiányzik a megyei falugondnoki egyesületek története. A projektbe bevont egyesületek
egy része mára már húsz éves. A gyűjtő-feldolgozó munkában számítunk az idősebb vagy
nyugdíjas falugondnokokra, emlékezetükre. A feldolgozási, gyűjtési, interjúkészítési
munkát kezdeményeztük az egyes partner egyesületeknél, az idén húsz éves Vas és GyőrMoson-Sopron Megyei Falugondnokok valamint a Duna-Tisza-közi TanyagondnokokFalugondnokok Egyesületénél, a későbbiekben már tényleges eredményekről is
beszámolhatunk, interjúk, írások, készítéséről, szerkesztett dokumentumok létrehozásáról:
az egyes megyei FG. egyesületek élete, kezdeményezései, szolgáltatásai, személyiségei,
személyes megyei falugondnoki szervezettörténet, személyiségek élettörténete, példák,
minták, motivációt erősítő érzelmi megerősítés.



Idősebb és fiatalabb falugondnokok, valamint fiatal, érdeklődő önkéntesek bevonásával
Vértesacsán, a Falugondnokok Házában tervezzük a Kemény Bertalan az alapító emlékére
interaktív műhely, kiállítás létrehozását. Elindítottuk a falufejlesztési jó gyakorlatok,
tudások, tapasztalatok, írott, digitális dokumentumok gyűjtését, rendszerezését az elmúlt
30 évről, összpontosítva a falu jövőjére és jelen helyzetére. Közösségépítő folyamat
keretében megkezdtük a ’Kezdetek üzenete’ feldolgozását. Megkezdtük a digitális
archívum tartalmainak gyűjtését, rendszerezését.
Tanulókörök, népfőiskolai önképzés, ’kispad’ beszélgetések, aktív tudásátadás. Tematika:
az aktív állampolgársági értékválasztások, a hátrányos helyzetű 14-35 éves fiatalokkal és
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60 év feletti idősekkel. - Életben maradás, szociális háló elkerülése, a közösség
fennmaradása, jövője, az önfenntartó képesség, a kulturális tőke megerősítése.– Helyi
gazdaság, alternatív energiák, fenntartható falu-világ témakörben elkészült a tanulóköri
tematikák munka anyaga. A tanulóköri közösségépítő találkozókon megfogalmazódott,
milyen a jó faluközösség, amelyet beépítünk az egyes tematikákba.
A
vértesacsai
humánerő
fejlesztési
műhelymunkák
összegzése
nyomán
megfogalmazódtak az ajánlások, konkrét tennivalók a falugondnoki szolgálatok jövője
érdekében. Rövid összefoglaló:

1.Falugondnokok munkacsoportja
- a nyugdíjas falugondnokok továbbfoglalkoztatása fontos lenne: nyugdíjas szövetkezetek
alapítása, hasznosulhat a több évtizedes munkatapasztalat és gyakorlat
- a falugondnoki autók cseréjénél az értékesítést szabályozza valamelyik szakminisztérium
EMMI –BM – a javaslat az, hogy így lehetséges lenne, hogy könnyebben juthatnának
autóhoz a határon túli magyar falugondnoki szolgálatok.
- a falugondnok kinevezése előtt a falugyűlés összehívása ne csak ajánlott legyen, hanem
kötelező, a falugyűlésre hívják meg a megyei fg. egyesületek képviselőit
2.Szakmai segítők munkacsoportja:
- Készüljön helyzetelemzés: a kezdetektől mostanáig és a jövő céljai: újragondolni a
falugondnokságot, mert a fg-ság az aprófalvakért van, a közösség jövőjét, életképességét
hivatott sokoldalúan szolgálni, komplex tevékenységről van szó nem csupán szociális
alapellátásról. A szociális ellátás önmagában kevés az aprófalvak megtartó-megújuló
képességének fenntartásához. A falugondnok eredetileg egyszemélyes szociális és kultúra
közvetítő intézmény lenne.
- Jobb kapcsolat kialakítása az egyházakkal és a civil szervezetekkel az önállóság
előmozdítása és az elkötelezett – szolgáló ember értékeinek tudatosítása, fejlesztése
- Kisfalvak problémája 27 éve és jelenleg: azonosságok és hasonlóságok
- Önmenedzselés hatékonyabb legyen a túlélés érdekében: ifjú falugondnok tanoncok
legyenek – a falugondnokság jövő nemzedéke tanuljon az idősebb falugondnokoktól
sokat,
- Közmunkaprogramból „előnyt”kovácsolni
3.Fenntartók munkacsoportja:
- Hivatástudattal rendelkező legyen a falugondnok, egy valódi helyi segítő
- Legyen a falugondnok mellett egy falugondnok kisegítő, akár egy alkalmas közmunkás
személyében
- Szűnjön meg a kisfalvak hátrányos megkülönböztetése
- A szakmai segítők kompetenciája növekedjen
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Szakmai előrehaladásnak tekintjük az eddigi közösségi találkozók során feltárt és
kielégíthető igényeket – mind az érdeklődő önkéntesek, fiatalok, mind a falugondnokok
oldaláról – Megkezdtük közvetíteni, népszerűsíteni: Önkéntesekkel kalákákat
szervezünk az arra vállalkozó falvakban, ahol élőben tovább folyhat a falu helyzetéről,
lehetőségeiről az eszmecsere, miközben az eredményekből a falu is részesül. A
projektben, a partnerszervezettekkel együttműködve, a különféle közösségi
eseményekbe, családi napokba, generációk napjára, a 20 éves egyesületi ünnepi
rendezvényekbe, fórumokra és tanulóköri eseményekbe bekapcsoljuk az érdeklődőket.

Fáy Dániel
FFT elnöke
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