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Kárpátok Alapítvány 

A Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, hátrányos helyzetű vidéki 

térségek és közösségek támogatására irányuló programok, projektek lebonyolításával, 

valamint ösztöndíjak utalványozásával foglalkozik. 

Az Alapítvány tagja a Kárpátok régió fejlődését szolgáló Nemzetközi Kárpátok Alapítványi 

Hálózatnak, mely három, egymástól független alapítványból áll: 

- Kárpátok Alapítvány – Magyarország – www.karpatokalapitvany.hu 

- Karpatská nadácia - Slovensko, Szlovákia – www.karpatskanadacia.sk 

- Карпатський фонд – Україна, Ukraine, Ukrajna .- www.carpathianfoundation.org.ua 

Stratégiai célunk a régi emberi erőforrásainak (személyek, szervezetek, közösségek) 

fejlesztése a leszakadó vidéki térségek, hátrányos helyzetű közösségek, kisebbségek 

fejlődésének érdekében, így közvetetten a szegénység és a társadalmi kirekesztettség 

csökkentése. 

Stratégiai célkitűzéseink: 

- támogatjuk a helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési 

kezdeményezéseit; 

- törekszünk a vidéki térségek és közösségek leszakadásának, kirekesztettségének 

visszaszorítására a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatása által; 

- bátorítjuk és segítjük a helyi közösségeket a helyi problémák kezelésében és megoldásában; 

- támogatjuk és fejlesztjük a szegénységben élő, hátrányos helyzetű és kirekesztett 

emberekkel foglalkozó szervezeteket annak érdekében, hogy az általuk képviselt emberek 

érdekérvényesítési képessége erősödjön, hatékonyabban tudjanak beleszólni a velük 

kapcsolatos döntéshozatalba, amely által a társadalom teljes jogú tagjaivá válnak; 

- erősítjük a társadalmi szemléletformálást legfőképpen az önkéntesség gyakorlatának 

terjesztése és a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek növelése által; 

- ösztönözzük a határokon átívelő együttműködéseket, a Kárpátok régió országaiban élő 

emberek ismeretátadását, tapasztalatcseréjét és jó gyakorlatainak bemutatását, elterjesztését; 

http://www.karpatokalapitvany.hu/
http://www.karpatskanadacia.sk/
http://www.carpathianfoundation.org.ua/
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- erősítjük a magyarországi adományozási hajlandóságot a jó példák, mintaprojektek 

kidolgozásával, bemutatásával, támogatásával; 

- támogatjuk a kulturális és természeti örökség értékeinek ápolását és hasznosítását illetve a 

multikulturalizmus népszerűsítését. 

 

A 2018. ÉV LEGJELENTŐSEBB PROGRAMJAI ÉS PROJEKTJEI 

BRIDGE Program 

Alapítványunk 2005 óta futó programjában az Északkelet-Magyarországon (Borsod- Abaúj-Zemplén, 

Hajdú- Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár- Bereg megye) működő 

civil szervezetek és önkormányzatok helyi, innovatív és fenntartható fejlesztési ötleteinek 

megvalósulását segítjük elő, amellyel: 

• fejlesztjük a projekttervezési és megvalósítási készségüket, 

• javítjuk a forráslehívó képességüket, 

• segítjük a szervezeti fejlődésüket. 

A BRIDGE program három pillérre épül: technikai asszisztenciát és projektminőség-biztosítást 

nyújtunk, önerőt biztosítunk.  

Ebben az időszakban nem történt semmilyen jelentős fejlemény, esemény a programban. Továbbra is 

információt nyújtottunk a hozzánk forduló civil szervezeteknek. 

 

Fred Robey - Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 

A program az Északkelet-Magyarországon élő hátrányos 

helyzetű diákok számára biztosítja az egyetem/főiskola sikeres 

elvégzését, valamint azon lehetőségeket, hogy tanulmányaik 

elvégzése után a hallgatók a régióban maradjanak.  

Célja, hogy szaktudással, szakmával rendelkező helyben 

maradó, a régió jobbításáért küzdő európai szintű 

értelmiségieket neveljen. Az ösztöndíjat a Miskolci 

Egyetemen, és az egri Eszterházy Károly Főiskolán hirdetjük 

meg. 1. kép: Rostás Ádám ösztöndíjas 
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A program eszközei: anyagi juttatás biztosítása és egy tíz hónapos a „Régióban a régióért” 

elnevezésű önkéntes munkaprogram megvalósítása valamely civil szervezetnél. 

A tavaszi felhívásra több jelentkező közül választottuk ki ismét Rostás Ádámot, aki az Eszterházy 

Károly Egyetem, földraj-történelem szakos hallgatója, és önkéntes programját Alapítványunknál 

bonyolítja le a 2018/2019-es tanévben is, mentora az ügyvezető igazgató. 

 

Önkéntes és Gyakornoki Program 

A program célja, hogy szakmai tapasztalatok és gyakorlat biztosításával növelje a fiatalok 

elhelyezkedési esélyeit. Továbbá elősegítse a társadalmi tudatosságot és az önkéntesség magyarországi 

eszméjének terjedését. Az Alapítványnál eltöltött idő a civil szektor iránti elkötelezettséget erősíti és 

referenciaként szolgál az álláskeresésnél. 

2018 tavaszán meghirdettük a programot, mind a civil szervezetek körében, mind az Egyetemen. 

Hat fogadó szervezet jelentkezett és hozzájuk hat hallgató adta le jelentkezését, hogy szívesen 

önkénteskedne vagy töltené le a szervezeteknél gyakorlati idejét.  

A diákokat az Egyetem hirdetőfelületein (faliújság, Neptun, Paletta) igyekeztünk elérni. Illetve az 

Egyetem néhány tanárával időpontot egyeztetve bementünk órákra és egy rövid prezentáció 

segítségével szólítottuk meg a hallgatókat. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy ennyi fiatalt tudtunk megmozgatni a program kapcsán, 2018. április 

12–én szerveztük meg az indító találkozót, amelynek keretében a fogadó szervezetek és a hallgatók 

találkozhattak egymással, megbeszélhették az együttműködés részleteit, és aláírhatták a szerződéseket. 

Ezt követően elkezdődött a hallgatók és fogadószervezetek közös munkája. 

2. kép Az áprilisi találkozó 
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Képzéseink, civil szervezetek fejlesztése 

Képzési programunk keretén belül elsődlegesen esélyegyenlőséggel és vidékfejlesztéssel foglalkozó 

alapítványoknak, egyesületeknek, és informális csoportoknak, közösségeknek nyújtunk képzési 

lehetőséget. A résztvevők között törekszünk szakmai kapcsolatok, hálózatok kialakítására. 

Céljaink között szerepel, hogy a szervezetek ne vetélytársként, hanem partnerként kezeljék 

egymást, ill. hogy eredményesebben vonjanak be forrásokat az általuk képviselt közösségek 

életminőségének javítása érdekében, illetve azokat a legoptimálisabban és leghasznosabban 

használják fel. 

A program kereteibe illeszkedik a 2017. május 1-jén indult, „Észak-magyarországi 

települések kisközösségeinek megerősítése, aktivizálása” című, EFOP-1.3.5-16-00915 

kódszámú projektünk. A projekt célja, hogy aktivizálja, és önkéntes tevékenységek által fejlessze 

az észak-magyarországi régióban található (többnyire) hátrányos helyzetű (kis) települések és 

nagyobb települések hátrányosabb helyzetű településrészein élő közösségeit, valamint elősegítse a 

közösségek valamennyi tagjának aktivizálását és tevékeny együttműködését. 

A projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak a régió településeinek (kis) közösségei, melyeknek 

tagjai önkéntes tevékenységet valósítanak meg a projekt során, annak érdekében, hogy saját 

közösségeiket a közösség további tagjait bevonva fejlesszék. Az önkéntesek bevonása három 

turnusban valósul meg (15 közösség/év) a bevont településeken. Főként 14-35 év közötti fiatalok - 

különös figyelemmel a munkanélküli, pályakezdő fiatalokra-, illetve 60 év felettiek jelentkezésére 

számítunk, de semmilyen esélyegyenlőséget sértő kitételt nem teszünk. 

A projektben évente legalább 9-15 kisközösséggel (formális: civil szervezet, intézmény égisze alatt 

működik, vagy nem-formális közösséggel) szeretne együttműködni az Alapítványunk. Az 

együttműködő szervezeteknek és intézményeknek lehetőségük van minden évben felülvizsgálniuk, 

hogy a következő évben is szeretnének-e együttműködni, a programban maradni, vagy kilépnek, és 

helyükre új szervezetek léphetnek be. 

A projekt elején, majd évente egyszer (összesen 3 alkalommal) szervezünk egy Projektindító 

találkozót, melyen a projektstáb tagjai, valamint az együttműködő szervezetek képviselői (1-3 

fő/szervezet) vesznek részt, és megbeszélik a projekttel kapcsolatos feladatokat. 

Az együttműködő szervezetek számára minden év elején tartunk egy 1 napos felkészítő tréninget, 

melynek témája az önkéntes menedzsment. 

Az önkéntesek, kisközösségek felkészítése egy több alkalmas tréningsorozaton történik meg, 

melynek célja, hogy a résztvevők megismerjék az önkéntesség szerepét és fontosságát, megerősítve 

ezzel motivációjukat a közösségük fejlesztése érdekében. A tréning során felkészítjük a 

résztvevőket, hogy teljes körűen képesek legyenek olyan helyi programokat megtervezni és 
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lebonyolítani, amelyek a helyi közösség igényeit, összetartozását, problémáinak közös 

megoldását, összefogását célozzák meg. 

Mindezek érdekében a résztvevő közösségeknek úgy nevezett helyi mini projekteket kell 

kidolgozniuk és megvalósítaniuk. A mini projektekkel szembeni elvárás, hogy egy 7-8 alkalmas 

eseménysorozatból álljanak, és maguk a bevont közösségek valósítsák meg azt. Mindehhez stábunk 

és szakértőink nyújtanak módszertani segítséget, mentorálást, tanácsadást; illetve fedezzük a 

felmerülő, szükséges utazási, anyag- és eszköz költségeket. 

Mindemellett szeretnénk a résztvevő közösségek közötti együttműködést is elősegíteni, így 

biztosítjuk, hogy a résztvevők legalább egy, a projektbe bevont másik közösség akcióját, 

eseményét is meg tudják látogatni. Továbbá a közösségekben szeretnénk elősegíteni, hogy 

úgynevezett „testvértelepülésekre”, „testvérközösségekre” találjanak egymásban, s szorosabban 

együttműködjenek „párokban” így segítve elő tanulásukat, fejlődésüket.  

Tervezzük, hogy a bevont önkéntesek és együttműködő szervezetek az évvégén közösen szerveznek 

egy nagyobb rendezvényt, melynek célja, hogy felhívják a figyelmet munkájuk eredményeire, 

valamint további közösségeket tudjanak bevonni, megmozgatni. 

A legaktívabb résztvevők külföldi tanulmányúton is részt vehetnek, hogy megismerjenek olyan 

hátrányos helyzetű közösségeket, ahol kiemelkedő az összefogás, valamint megismerjék azokat a 

jó gyakorlatokat, melyeket később maguk is alkalmazhatnak. 

 

2018-ban rendkívül mozgalmasan telt a projekt megvalósítása. Március végéig zajlottak az első 

megvalósítási év mini-projektjei, majd megtörtént az első évad zárása. 

A projekt első évadának kiértékelését többféle eszközzel végeztük, készítettünk két kérdőívet, az 

együttműködő szervezetek, és a mentorok részére, s a projekt főbb folyamatainak, eredményeinek 

kiértékelésére kértük őket. Emellett rendezvények keretében is kiértékeltük a közös munkát, illetve 

megköszöntük az együttműködők aktív részvételét, és segítőik, önkénteseik részvételét az egyes 

projekt és közösségi eseményeken, rendezvényeken.  

3 és 4. kép: Képek a projekt találkozóiról 
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A második évadba mindösszesen 25 kisközösség jelentkezett a projektben való részvételre, 

akik közül 16 együttműködőt választottunk ki.   

Az önkéntesek toborzása a kiválasztott együttműködők feladata, amelyet felhívással és 

személyes megkereséssel végeznek, végeztek településeiken, kisközösségeikben.  

A kiválasztott együttműködők, kisközösségek és civil szervezetek többségében Heves és Nógrád 

megyékben tevékenykednek, működnek, így a költségek minimalizálása érdekében külön 

rendezvényeken dolgoztunk, találkoztunk a két megyében működő közösségekkel, szervezetekkel. 

Projekt indító rendezvényt tartottunk Egerben s Balassagyarmaton, illetve szintén e két helyszínen 

workshopot rendeztünk az Önkéntességről. Ezt követően összesen 9 képzési napot szerveztünk Heves 

és Nógrád megyékben a nyár folyamán.  

A tréningek azonos tematika mentén kerültek lebonyolításra, a tréning célja az együttműködő 

intézmények és szervezetek által delegált képviselők és a bevont önkéntesek felkészítése volt annak 

érdekében, hogy fel tudják mérni a helyi szükségleteket és ezekre fókuszálva meg tudják tervezni 

és valósítani helyi, fejlesztési kezdeményezéseiket.  

Nagy ívű regionális, szakmai konferenciát rendeztünk októberben „Vidéki kisközösségek, civil 

szervezetek helyzetéről” címmel. A rendezvény a Civitates Fund támogatásának köszönhetően 

szakmai eszmecsereként is szolgált a régióban tevékenykedő közösségi szervezetek között.  

 

 

 

2018-ban 29 mini-projekt esemény került megrendezésre az együttműködő szervezetek által. A 

mini-projektek megtervezésében, illetve lebonyolításában a résztvevő kisközösségeknek mentorok 

segítettek.  

 

 

 

5. és 6. kép: A konferencia  
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Roma gyerekek korai képességgondozásához szükséges helyi 

kapacitások fejlesztése 

2018 februárjában indítottuk el a „Roma gyerekek kora képességgondozásához szükséges helyi 

kapacitások fejlesztése” elnevezésű kisadományi programunkat.   

A program keretében 10-12 az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi régiókban működő, 

bejegyzett, marginalizált helyzetű roma közösségeket támogató civil szervezetet részesít 

Alapítványunk - meghívásos pályázati úton - vissza nem térítendő támogatásban (projektenként 

közel 3,1 millió forint értékben). Az Alapítvány aktív, igazolható eredményeket felmutatni bíró, 

helyi kapacitásokkal rendelkező, civil szervezeteket hív meg a programban való részvételre. A 

kiválasztott szervezetek 12 hónap hosszú projekteket bonyolíthatnak le roma gyerekek kora 

kisgyermekkori fejlesztése érdekében marginalizált helyzetű roma közösségekben. A szervezetek 

szakmai kapacitásaik fejlesztéséhez külön támogatásban részesülnek képzések formájában, illetve egy 

szlovákiai szakmai tanulmányút valamint egy tapasztalatcserét szolgáló nemzetközi konferencia kerül 

lebonyolításra a program keretein belül. 

A program indulásakor külső szakértő készített háttér tanulmányt az alapítvány számára a roma 

gyermekek korai képességgondozásával kapcsolatos magyarországi háttér, adatok, statisztikák, 

stratégiák bemutatása céljából. A tanulmány mindemellett kitér a főbb hazai ez irányú fejlesztő 

programok és szervezetek eredményeire is, valamint módszertani útmutatást nyújt a fókuszcsoportos 

megbeszélések lebonyolításához. Felvettük a kapcsolatot valamennyi a témában érintett főbb fejlesztő 

szervezettel, alapítványunk igazgatója 5 interjút készített személyes találkozók alkalmával e 

szervezetek képviselőivel és egyéb releváns szakértőkkel a program előkészítéseképpen.  

Február 27-én két előkészítő, fókusz csoportos találkozót rendeztünk Egerben a potenciális pályázó 

szervezetek részvételével. Mindösszesen 28 fő vett részt a találkozókon, amelyet a felkért külső 

szakértő moderált, majd foglalta össze írásban a főbb javaslatokat, következtetéseket. A találkozó 

kiváló alkalmat teremtett arra is, hogy megismerjük a szervezeteket, akikkel eddig nem álltunk 

kapcsolatban. 

A pályázati felhívást és útmutatót – a kuratórium jóváhagyását követően- 2018. március14-én küldtük 

meg a pályázatra meghívott szervezetek képviselőinek, akiknek 30 napjuk állt rendelkezésre a 

pályázatuk kidolgozására és benyújtására. Az időközben felmerülő kérdésekre alapítványunk 

munkatársai válaszoltak telefonon és e-mailben.  

Határidőre a meghívott 16 szervezetből 15 nyújtotta be részünkre pályázatát, amelyeket egy belsős és 

egy külső szakértő értékelt, majd az alapítvány kuratóriuma javaslataik alapján 2018. április 30-

án illetve 2018. június 9-én hozta meg támogatási döntését. Ennek értelmében 12 pályázat 

részesült támogatásban mindösszesen 37 458 200 Ft összegben.  
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A támogatott projektek listája:  

Projektazonosító Szervezet neve Székhely Projekt címe Megítélt 

támogatás (Ft) 

RECD_2018_01 Laskó-forrás Egyesület Hevesaranyos Játsszunk együtt, 

tanuljunk együtt 

3 123 000 Ft 

RECD_2018_02 Faluszépítők 

Bükkszentmártoni 

Egyesülete 

Bükkszentmárton Gyereksziget 3 123 000 Ft 

RECD_2018_03 Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu Három az egyben: 

baba-mama, 

logopédia, tanoda - 

három program 

megvalósítás Toldon 

3 122 200 Ft 

RECD_2018_04 Szegényeket Támogató 

Alap Egri Alapítványa 

Eger Menjünk együtt! 

Felnémeti tanulói 

hálózat 5. 

3 118 800 Ft 

RECD_2018_05 Tarnagyöngye 

Egyesület 

Szajla Szajlai mesék 3 123 000 Ft 

RECD_2018_06 Szomolyai Magyar-

Roma Egyesület 

Szomolya "Ringatlak, 

kislányom!" 

3 123 000 Ft 

RECD_2018_07 Közösségfejlesztők és 

Helyi 

Társadalomkutatók 

Egyesülete 

Eger Roma fiatalok 

gyerekanimátor 

hálózata 

3 123 000 Ft 

RECD_2018_08 Add a kezed az 

esélyegyenlőség 

megtermésének segítése 

az oktatásban és a 

munkaerőpiacon 

közhasznú Egyesület 

Tiszavasvári Közösségi Mese 3 117 000 Ft 

RECD_2018_09 Vazdune Cherhaja 

Emelkedő Csillagok 

Roma Nők Egyesülete 

Nagyecsed Nagyecsedi Jázmin 

Játéktár 

3 122 200 Ft 

RECD_2018_10 Abakusz Műhely 

Egyesület 

Debrecen Cháchi Ody (Tiszta 

szívvel) 

3 123 000 Ft 

RECD_2018_11 Nógrád Megyei Cigány 

Kisebbségi Képviselők 

és Szószólók Szövetsége 

Bátonyterenye Iciri- Piciri 

emberkék 

3 117 000 Ft 
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RECD_2018_13 Csereháti Roma 

Önsegítő Egyesület 

Tomor Gyerek Mosoly 3 123 000 Ft 

 Mindösszesen 37 458 200,00 Ft 

 

Jelen időszakban zajlott a támogatott projektek megvalósítása, és az alapítvány munkatársainak a 

megvalósítás során nyújtott támogatása.  

2018. szeptember 18-19-én egy két 

napos képzést szerveztünk a 

program résztvevőinek Noszvajon 

korai képességgondozás témában. 

A támogatásban résztvevő 12 

szervezetből 11 szervezet 

képviseltette magát képzésünkön, 

melyet Szomor Éva vezetett. A 

résztvevők az első nap folyamán 

többek között a normál 

gyerekfejlődés menetéről és a 

nyelv és kommunikáció 

fejlődéséről hallhattak előadást. A 

második nap a játékos tevékenységek hatása a nyelvi és 

szocializációs készségekre, közösségi és egyéni játékok voltak a témák, valamit a résztvevők egy 

szituációs gyakorlatban is részt vehettek, melyben a fő hangsúly a szülői megbeszélések vagy 

szakemberek egymásközti beszélgetéseinek helyzetét mutatta be. 

2018. október 4-én a Karpatska nadácia (szlovákiai Kárpátok Alapítvány) partnerünknek nyújtottunk 

segítséget egy workshop megszervezésében a korai képességgondozás fontosságáról. A kassai 

rendezvény célja volt, hogy felkészítse a résztvevő roma és romákat támogató szlovákiai civil 

szervezeteket, hogy a jövő évtől eredményes, a korai képességgondozást támogató helyi szintű 

fejlesztési projekteket indíthassanak hazájukban. A rendezvényen 19 szervezettől összesen 28 fő vett 

részt, és az elhangzott előadásokat követően a résztvevő szlovákiai civil szervezetek közösen 

tervezhették meg a programkövetkező évi pályázati projektjeit. Magyarországról Dr. Farkas 

Zsombor az ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék adjunktusa, Szomor Éva a berlini Berlin 

Brandenburg International School munkatársa, és Kóka Ágnes a nyíregyházi Add a kezed 

egyesület elnöke tartottak előadásokat. 

7. kép: Noszvaji képzés 

http://karpatskanadacia.sk/
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A támogatott szervezetek 2018 év végén nyújtották be félidős beszámolóikat, amelyeket az 

alapítvány munkatársai dolgoztak fel.  

Kárpátok térségének civil platformja 

A Kárpátok régió, öt ország: Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, és Ukrajna, 

találkozási pontja Közép-Európa hegyvidéke, amelynek 

középpontja a Kárpátok hegylánca és a Tisza völgye. A 

térségek jellemzője minden országban a gazdasági 

elmaradottság, alulfejlettség, a periferiális 

elhelyezkedés, a gyenge infrastruktúra; illetve 

hasonlóság e országokban a nyelvi, vallási, etnikai 

sokszínűség, a történelem és a gazdag kulturális és 

természeti örökség, változatos erőforrások is.  

A társadalmi problémák is azonosak, vagy hasonlóak, 

úgy, mint az egyre növekvő szegénység és a hátrányos 

helyzetű rétegek fokozódó társadalmi kirekesztettsége, 

a szegénység stigmatizálása. A civil társadalom – mely 

e kihívásokra hivatott reagálni - azonban még mindig 

gyenge, a civil szervezetek sajnos – elsősorban finanszírozási nehézségeik, gyenge helyi 

támogatottságuk, infrastrukturális gondjaik miatt és fejlődési lehetőségeik híján - nem rendelkeznek 

hathatós eszközökkel a szegénység és kirekesztettség felszámolásához.  

A projekt célja, egy határon átívelő együttműködési hálózat létrehozás, az esélyegyenlőségi 

célcsoportokkal (szegénységben élő, kirekesztett, romák, fogyatékkal élők, stb.) foglalkozó vidéki 

civil szervezetek együttműködésének támogatása és hatékonyságuk növelése érdekében. 

További cél a civil szektor társadalomban betöltött súlyának erősítése, a szervezetek kapacitásainak 

bővítése egy hálózatosodást, tapasztalat- és tudás-, valamint jó gyakorlatok cseréjét szolgáló 

együttműködési platform kialakítása révén.   

A projekt időtartama: 2018. március 26. – 2019. szeptember 25. (18 hónap) 

Fő tevékenységek:  

 Projekt indító találkozó 

 Résztvevők meghívása, bevonása minden országban 

 Workshopok lebonyolítása minden országban annak érdekében, hogy létrehozásra kerüljenek 

a civil együttműködési platformok 

 Interregionális workshop a tapasztalatok megosztása érdekében 

8. kép: illusztráció a kassai konferenciáról 
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 Workshopok lebonyolítása minden országban további civil szervezetek bevonása 

érdekében 

 Szervezetfejlesztés (mentorálás és mini projektek megvalósítása révén) 

 Kapacitásfejlesztő tréningek 

 Záró konferencia és határon átívelő együttműködési hálózat létrehozása 

 Virtuális civil platform létrehozása 

 Végső értékelés és záró találkozó  

 Folyamatos média megjelenés és kommunikációs tevékenységek 

 

Partnereink: 

ETP Szlovákia www.etp.sk 

Kárpátok Alapítvány-Ukrajna http://carpathianfoundation.org.ua/ 

Kárpátok Kapuja Alapítvány (Lengyelország)  www.bramakarpat.pl 

 

A projekt támogatói: Nemzetközi Visegrád Alap, Holland Külügyminisztérium, Robert Bosch Stiftung 

és Open Society Foundations.  

 

A projekt a tervezetteknek megfelelően indult, 2018. április 5-én Egerben találkoztak a projekt 

megvalósító partnerei, ahol egy indító találkozó keretében egyeztették a projekt sikeres 

lebonyolításával és elindításával kapcsolatos főbb részleteket, tevékenységeket.  

Ezt követően minden országban megkezdődött a munka, a civil szervezetek feltérképezése, valamint a 

szakértők munkája.  

Majd minden országban programindító workshopok kerültek megrendezésre a következő alkalmakkor:  

 Ungvár, Ukrajna – 2018. május 16-17., 12 résztvevő 11 civil szervezet képviseletében, 

 Eger, Magyarország – 2018. június 5. és június 28. összesen 22 résztvevő 13 civil szervezet 

képviseletében, 

 Kassa, Szlovákia – 2018. június 27. összesen 23 résztvevő 15 civil szervezet képviseletében, 

 Lengyelország – 2018. szeptember 16-17. összesen 16 résztvevő 11 civil szervezet 

képviseletében. 

A rendezvények azonos tematika mentén kerültek lebonyolításra, a résztvevő szervezetek 

megismerkedhettek egymás tevékenységével, majd számba vették szervezeteik belső és külső 

kihívásait, és közösen megoldási javaslatokat gyűjtöttek a felmerült problémákra. 

Az egyes regionális workshopok megrendezését követően egy inter-regionális konferencia került 

lebonyolításra. Negyven civil szervezet képviseletében közel hatvan résztvevő érkezett Szlovákiából, 

http://www.etp.sk/
http://carpathianfoundation.org.ua/
http://www.bramakarpat.pl/
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Lengyelországból, Ukrajnából és Magyarországról a 2018. október 2-3-i kassai találkozóra, 

hogy megismerjék egymást és közösen feltérképezzék a jövőbeli együttműködés lehetőségeit. A 

találkozó jelentős mérföldkő volt a Kárpátok térségnek civil platformja programban. Miután az egyes 

országokban korábban lezajlottak a civil szervezeteket mozgósító workshopok, az inter-regionális 

találkozó fontos lépés volt a nemzetközi együttműködés felé.  

 

 

A találkozót H.E. Henk Cor van der Kwast, a szlovákiai holland nagykövet nyitotta meg, majd 

Rastislav Trnka, a Kassa Megyei Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket. Péter Huncik, író 

és pszichiáter vitaindító beszéde következett, majd Köles Sándor, a Kárpátok Alapítvány-

Magyarország elnöke előadást tartott a projektről. Az ország-specifikus témákat taglaló 

panelbeszélgetésben a találkozó résztvevői megismerhették a négy országban lezajlott workshopok 

tapasztalatait. A találkozó második napján a résztvevők csoportszekciókban beszélgettek az inter-

regionális együttműködés lehetőségeiről, és elkezdődött a Civil Platform működésének megtervezése. 

További részletek (fotók, résztvevők listája, végleges agenda, stb.) itt érhető el: 

http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/inter-region-lis-tal-lkoz-kass-n-2018-okt-ber-2-3 

Ezt követően a platform kibővítése érdekében szervezendő további rendezvények (workshopok, 

tréning, stb.) kerültek előkészítésre a projekt stábja által 2018-ban.  

 

Transnational Giving Europe 

A Transnational Giving Europe (TGE) egy, a vezető európai 

alapítványokat és egyesületeket tömörítő hálózat. Célja, hogy a TGE 

országokban (Belgium, Bulgária, Egyesült Királyság, Franciaország, 

Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, 

12.  kép: TGE logó 

11. kép: A konferencia résztvevői 

 

http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/inter-region-lis-tal-lkoz-kass-n-2018-okt-ber-2-3
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Németország, Olaszország, Románia, Svájc, Szlovákia és Szlovénia) székhellyel rendelkező 

adományozók (vállalatok, magánszemélyek) számára adókedvezményeik érvényesítésének 

biztosításával segítse elő az Európán belüli határon átívelő adományozást.  

További információ: www.transnationalgiving.eu  

Az alapítvány 2018-ban is tagja a hálózatnak. Az alapítvány munkatársai kidolgoztak egy újabb 

promóciós tervet, amely révén a TGE-t népszerűsítik Magyarországon 2017-2018-ban. 

 

Egyéb együttműködések  

2018-ban indult el a „Civil Térkép” projekt, amelyet az Ökotárs, Autonómia és Civil Kollégium 

alapítványokkal együttműködésben bonyolítunk le. A projekt célja, hogy megtalálja és aktivizálja 

azokat a vidéki civil szervezeteket, vagy csoportokat, amelyek fontos és eredményes civil munkát 

végeznek, vagy végeznének, de nem kapcsolódnak, működnek együtt más szervezetekkel illetve 

eszközeik korlátosak, amely akadályozza hatékonyságuk növelését.  

 

Irodaszer adomány a TESCO-tól  

2018 tavaszán ismét nagy értékű (kb. 200.000 Ft) tárgyi adományban részesültünk az egri TESCO 

Áruháztól. Írószekereket, füzeteket és játékokat kaptunk, melyeket mélyszegénységben élő 

gyerekeknek, családjaiknak adományoztunk tovább, olyan civil szervezeteken keresztül, akik 

közvetlen kapcsolatban állnak e célcsoporttal.  

 

 

  

13. kép: Irodaszer adomány a Tesco-tól 

http://www.transnationalgiving.eu/
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A 2018-os év projektjeinek, programjainak pénzügyi 

kimutatása 

 

Programok, projektek megnevezése Összeg (Ft) 

„Észak-magyarországi települések kisközösségeinek 

megerősítése, aktivizálása” EFOP-1.3.5-16-2016-00915 

6 891 574 

Észak-magyarországi civil szervezetek komplex fejlesztése 

NEA-TF-18-SZ-0827 

1 322 276 

Kárpátok térségének civil platformja 5 039 146 

Roma gyerekek korai képességgondozásához szükséges helyi 

kapacitások fejlesztése 

38 768 338 

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 300 000 

Transnational Giving Europe 6 833 004 

Összes projekt és program 59 154 338 
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A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma 2018-ban 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök 

Szekeres Zsolt – kuratóriumi tag 

Bata Boglárka – kuratóriumi tag 

 

A Kárpátok Alapítvány munkatársai 2018-ban 

Bata Boglárka – ügyvezető igazgató 

Havasi Norbert – program koordinátor 

Rakusz Márta – program koordinátor 

Vartik Melinda – pénzügyi vezető, könyvelő 

Mészáros Orsolya – irodai asszisztens 

Buella János - önkéntes koordinátor 

Rostás Ádám – ösztöndíjas gyakornok 

 

A Kárpátok Alapítvány–Magyarország ezúton szeretné megköszönni a segítséget 

támogatóinak, partnereinek és önkénteseinek! 

 

Elérhetőségek: 

Kárpátok Alapítvány-Magyarország 

A Kárpátok Nemzetközi Alapítványi Hálózat tagja 

3300 Eger, Felvégi út 53. 

Tel.: (36) 516 750 Fax: (36) 516 751 

cfhu@cfoundation.org 

www.karpatokalapitvany.hu 

www.carpathianfoundation.org 

 

mailto:cfhu@cfoundation.org
http://www.karpatokalapitvany.hu/
http://www.carpathianfoundation.org/

