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EFOP-1.3.5-16-2016-00573 

II. Mérföldkő 2. számú Szakmai Beszámoló 

 

„A” tevékenységcsoport 
 

1. Célcsoport toborzása, bevonása 
 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: ilyen tevékenység nem volt a II. Mérföldkőben 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 
 

2. Önképzés  
 

Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről. Amennyiben nem valósult meg 
tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 

Projektesemény neve, típusa: Generációs tudásátadás, tanulóköri négy közösségi esemény négy 

helyszínen  

Elszámolni kívánt kontaktus szám: 4 alkalom x 30 fő = 120 fő 

1. 

Időpont: 2017. november 24. 

Helyszín: Répceszemere, Közösségi Ház 

Résztvevők száma: …30….fő (lsd. jelenléti ív) 

Az esemény rövid leírása: Az eseményen elsősorban a Vas és Győr-Moson-Sopron megyei 

falugondnokok és a velük kapcsolatban álló helyi érdeklődők vettek részt. Témánk volt a vidékfejlesztő 

falugondnok. A rendszeresen végzett vidékfejlesztési munka áttekintése és jó gyakorlatként való 

közreadása, azaz a helyi közösséget szolgáló gyakorlatias leltár közös munkával történő 

összehozása, elkészítése.  

Tapasztalatok, szóbeli visszajelzések: Minden falu, minden közösség egyedi, a fg. munkája lényege 

a falu összetartása és a külső-belső kapcsolatok mozgósítása a falu képességmegtartó népessége 

érdekében. A falugondnok a vidékfejlesztés helyi, elemi egysége - hangzott el és ezt a fő gondolatot 

és szerepet kívántuk megerősíteni.   A készülő tanulóköri tematikánkhoz is sok jó élő anyagot, 

gondolatot gyűjtöttünk.  

2. 

Időpont: 2017. december 08. 

Helyszín: Vértesacsa, Falugondnokok Háza 

Résztvevők száma: …30….fő (lsd. jelenléti ív) 
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Az esemény rövid leírása: Bemutatót szerveztünk a Háztáji biogazdálkodás c. témával 

kapcsolatosan kidolgozott szakmai tartalmak és módszerek (Pl. alacsony iskolai végzettségűek 

motiválása, tanításmódszertan, bio gyümölcs, zöldség termesztés, állattartás…) témakörében. A 

háztáji biogazdálkodás megismertetése alacsony iskolai végzettségű emberekkel úgy, hogy közben a 

kistelepülések mezőgazdasági szakembereit készítjük fel közreműködővé, oktatóvá.  

Tapasztalatok, szóbeli visszajelzések: A részvevők nagy része már beavatott volt a témánkban. A 

magyar falvak történelmi múltja volt és jövője lehet, az önfenntartó, önellátó ökológiai gazdálkodás 

újraépítése, amely csak hiteles szakmai és anyagi támogatással indulhat meg hazánkban. Jelenleg 

nem jellemző hogy így gazdálkodjanak, elfelejtődött ez a tudás, újra át kell adni és meg kell keresni a 

lelkes, falu iránt nyitott fiatalokat is mind helyben, mind a városban. A szociális szövetkezetek léte is 

elősegítheti kisfalvakban a helyi-háztáji biogazdálkodás újraindulását, azaz a szükség, ínség, a 

szegénységből való kitörési szándék is lehet felhajtó erő. (Pl. a szociális gazdaság fejlesztése, 

kormányzati támogatásokkal) 

3. 

Időpont: 2018. január 10. 

Helyszín: Sajógalgóc, Községháza és Közösségi Ház 

Résztvevők száma: …30….fő (lsd. jelenléti ív) 

Az esemény rövid leírása: Az eseményen a Borsod-Abaúj-Zemlén, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei falugondnokok vettek részt, helyi fiatal önkéntesekkel, érdeklődőkkel kiegészülve. Bemutattuk 

a 29 éve működő Falufejlesztési Társaságot, amely a kezdeti projektjeivel az abaúji vidéken, a 

csereháti, mélyszegénységben és elöregedett aprófalvakban kezdte meg a falut felvállaló helyi ember- 

a falugondnokság elindítását 1989-ben. 

Tapasztalatok, szóbeli visszajelzések: A kisfalvak életben maradása és fejlődése ma sem 

nélkülözheti a fg. szociális gondoskodó és közösségépítő munkáját. Szükség van a tanulóköri jellegű 

közvetlen tapasztalatátadásra, helyi megbeszélésekre, - különösen a már 30 éves történelmi távlatban 

való gondolkodásra. Minél kisebb a település, minél jobban sújtott különféle hátrányokkal, minél 

nagyobb az elvándorlás, és minél jellemzőbb az elöregedés, annál kisebb a lehetőség a belső 

munkamegosztásra. Egyre nagyobb szerep hárul a tanya- és falugondnokra. Egyre sokoldalúbb 

felkészültséget, munkavégzést feltételez. A fg.új nemzedékét ki kell nevelni. 

4. 

Időpont: 2018. február 23. 

Helyszín: Alsómocsolád, Vendégház és Konferencia Kp. 

Résztvevők száma: …30….fő (lsd. jelenléti ív) 

 

 

 



 
 

   

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1134 Budapest, Váci út 45/c 

 

 

 

 

Az esemény rövid leírása: Felvezető és előkészítő közösségi találkozót szerveztünk az 

alsómocsoládi 2018.03.01-02-án rendezendő kétnapos országos falugondnoki találkozóval 

kapcsolatban. A tematikus beszélgetés fő témája volt a Falufejlesztési Társaság elmúlt évtizedeiről- 

fókuszban Kemény Bertalan öröksége, a falugondnoki rendszer múltja, jelene, s jövője megvitatása. 

Részvevők köre: A Falufejlesztési Társaság tagjai, szakmai segítői, megyei falugondnoki egyesületek 

képviselői, projekt - partner egyesületek képviselői.  

Tapasztalatok, szóbeli visszajelzések: A részvevők javasolták, hogy szervezetfejlesztési, aktivizáló 

csoportmódszerek alkalmazása, kisközösségi tudások felszínre hozása alkossa a falugondnokság 

intézményének működésével, áttekintésével, a képzések módszertani megújulásával is foglalkozó, az 

idén 10 éves alsómocsoládi Kemény Bertalan Díjátadás, falukonferencia szakmai vezérfonalát. – 

Magát a nagyrendezvényünket a III. Mérföldkő időszakában rendezzük meg.  

 

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

kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása 

 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 

Projektesemény neve, típusa: Megyei/ regionális falugondnoki civil szervezetek közösségi bázisának  

megerősítése önkéntes programokkal+ 20 éves találkozók-ünnepi konferenciák, generációk közötti 

együttműködést,kapcsolattartást támogató két rendezvény 

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 153 fő + 120 fő = 273 fő 

 

1. 

Időpont: 2017. október 13. egész napos nagyrendezvény 

Helyszín: Csólyospálos, Közösségi Ház 

Résztvevők száma: …153….fő (lsd. jelenléti ív) 

2. 

Időpont: 2017.november 17. 

Helyszín: Kisrákos, Faluház 

Részvevők száma: 120 fő fő, lásd jelenléti ív 

Az események rövid leírása:  
2017-ben voltak 20 évesek a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete (székhelye Kecskemét) és 
a Vas és Győr-Moson-Sopron megyei Falugondnoki Egyesülete (székhelye Körmend). A több megyét 
is átfogó mindkét egyesületekben a húsz év alatt a kezdeti lépésektől fogva megsokszorozódott a falu-  
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és tanyagondnoki szolgálatok száma. Az évfordulót országos szakmai konferenciákkal köszöntöttük a 
partnerszervezetekkel együttműködve: Visszatekintés – a két egyesület húsz évére, a falugondnoki 
munka gyakorlati tapasztalatai, civil együttműködések, és az „Előttem az utódom” falu- és 
tanyagondnoki szolgálatok generációs tapasztalat átadása: nyugdíjasok - fiatalok – falu-és 
tanyagondnokok bemutatkozása alkotta a nagyrendezvények fő vonalát.  
Tapasztalatok, szóbeli visszajelzések: Elhangzott, hogy az ott élőknek is nagy erőfeszítéseket kell 
tenniük a hagyomány és a haladás sajátos, helyi ötvözeteinek a helyi közösségek fennmaradási 
stratégiáinak kiérleléséhez, a kistelepülések megmaradásához, a népesség és – képesség megtartó 
népesség érdekében. 

 
4. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, 

közvetítése 
 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről. Amennyiben nem valósult meg 
tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban.  
 
Nem valósult meg ilyen tevékenység a II. Mérföldkőben. 
Elszámolni kívánt kontaktusszám:0 
 
 

5. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – 
új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel  

 
Kérjük, nyilatkozzanak az Új Nemzedék Központ felé történő kapcsolattartásról illetve a Szervezet felé 
történő adatszolgáltatásról jelen mérföldkő által lefedett időszakra. 
 
Nyilatkozzuk, hogy az UNK felé történő kapcsolattartás folyamatos (Bóka úr, Fejér megyei 
kapcsolattartó) és az adatszolgáltatás is az UNK online felületén megtörténik. 

 

„B” tevékenységcsoport 
 

1. Közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a 
közösségi tervezés módszerével 

 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: nincs a projektben B. tevékenység típus 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 
 

2. Alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló 
tervek felkarolása, koordinálása 

 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: nincs a projektben B. tevékenység típus 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 
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3.Kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat 
megosztás 

  
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: nincs a projektben B. tevékenység típus 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 
 
 

4.Létrejött közösségek gondozása, mentorálása 
 
 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: nincs a projektben B. tev.típus 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 
 
 
A szakmai megvalósításban részt vevő önkéntes-koordinátor feladatának ellátásának 
igazolására az alábbi dokumentumok nyújtandók be: 

 Foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt igazoló szerződés és/vagy NAV bejelentés 

 Munkaköri leírás 

 Munkaidő nyilvántartás/jelenléti ív 

 Kérjük, mutassák be, hogy az önkéntes-koordinátor jelen mérföldkő időszakában milyen 
tevékenységet végzett. 

 

 

„C” tevékenységcsoport 
 

1. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális 
identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése 

  
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: - 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 
 
 

2. Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és 
érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának 
erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében 
 

 
 



 
 

   

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1134 Budapest, Váci út 45/c 

 
 
 
 
 
 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
 
 

Projektesemény neve, típusa: Megyei/ regionális falugondnoki civil szervezetek közösségi bázisának 

megerősítése, szociális szakmai tanácskozás (közösségi rendezvény).  

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 105 fő 

 

Időpont: 2017.09.06. egész napos rendezvény  

Helyszín: Orosháza, Művelődési Központ  

Résztvevők száma: 105 fő (lsd. jelenléti ív) 

Az esemény rövid leírása: 

A falugondnokságot működtető Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok 

megyei települések polgármestereit, falu- és tanyagondnokait, jegyzőit, intézményvezetőit hívtuk meg 

Orosházára. Az egész napos szociális tanácskozással főbb célunk az volt, hogy regionális tudáscserét 

folytassunk  szociális kérdésekről a régió falugondnokaival, tanyagondnokokkal, polgármesterekkel és 

leendő önkéntesekkel. 

• A tanyagondnoki szolgálatot bemutatta – két orosházi tanyagondnokok, 

• Kisfilm összeállítás az orosházi tanyagondnoki munkáról 

Tapasztalatok, szóbeli visszajelzések: Nagy érdeklődés volt a szakmai rendezvény iránt az alföldi 

megyékből. Szükség van az ilyen nagyobb léptékű, a tanyás vidék szociális tapasztalatcseréjére, a 

tanyagondokok és őket segítő szociális szakemberek regionális találkozójára. A tanyagondnokságok 

napi munkája a külterületi lakott helyen élő rászorulók (idősek, nagycsaládosok) számára a helyi 

szociális alapszolgáltatást, tehát főleg az ún.személyes, szociális jellegű napi segítségnyújtást 

(életben maradást) jelenti, azonban hozzájárulhat a közösségépítéshez is. Kulturális, fiatal önkéntesek 

is jelen voltak a városból, amely kölcsönösen szolgálta a megismerkedést is.                                                         

 
 

3. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, 
illetve lebonyolítása 
 

Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: nem volt a II. Mérföldkőben 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 
 
 

4. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása  
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Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: nem volt ilyen rendezvényünk a II. Mérföldkőben 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 
 
 
 
 

Választható tevékenység 
„A” tevékenységcsoport 

 
helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése: 

 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: - 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 
 

„B” tevékenységcsoport 
 

különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása 
 
 
Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: - 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 
 
 

„C” tevékenységcsoport 
 

 
a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése 

a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében 
 

Kérjük, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkőben történő megvalósulásáról és 
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekről (program, esemény, rendezvény). 
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban. 
 
Projektesemény neve, típusa: - 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 0 



 
 

   

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1134 Budapest, Váci út 45/c 

 
 

 

 

Nyilatkozom, hogy a mérföldkő időszakában a projektre vonatkozó környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottam. 

 

 

 

Jelen szakmai beszámolóhoz benyújtott és alátámasztott kontaktus szám összesen: 498 fő 

Kapcsolódó kifizetési igénylésben elszámolni kívánt kontaktus szám összesen: 498 fő 

 

Vértesacsa, 2018. október 30.     

 

……………………………………………… 

Fáy Dániel elnök 


