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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; 

- 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 2017. ÉV LEGJELENTŐSEBB PROGRAMJAI ÉS PROJEKTJEI 

Alapítványunk programjai az alábbi fő célkitűzések mentén valósulnak meg: 

- helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseinek 

támogatása; 

- társadalmi szemléletformálás; hátrányos helyzetű térségek és közösségek támogatása; 

- hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. 

 

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. 



  

 
 

1. kép: Virág Ádám ösztöndíjas 

 

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. 

A program eszközei: anyagi juttatás biztosítása és egy tíz hónapos a 

„Régióban a régióért” elnevezésű önkéntes munkaprogram 

megvalósítása valamely civil szervezetnél. 

Virág Ádám, a 2016/17-es tanévben volt ösztöndíjasunk. 2016 

decemberében kezdte meg önkéntes tevékenységét a HUMAN-NET 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Humán Erőforrás Fejlesztési 

Alapítványnál. 

Ádám munkájával a mentora nagyon elégedett volt, véleménye szerint 

Ádám jól beilleszkedett, pontos, precíz, előzetes szaktudása kiválóan 

megfelelt és a rábízott feladatokat önállóan végezte. Úgy ítélte meg, 

hogy Ádám önkéntes tevékenységével segítette a szervezet munkáját 

Ösztöndíjasunk részt vett több tudományos megmérettetésen, a 

Szegeden szervezett GTDK-n pedagógia és pszichológia szekcióban 

első helyezést ért el. Tanulmányai, publikációi jelentek meg, illetve előadónak is felkérték már 

többször. Legnagyobb eredményének a Pro Scientia Aranyérmet tartja, melyet Országos 

Tudományos Diákköri Tanács ítélt oda neki 2017-ben. 

 

A tavaszi felhívásra több jelentkező közül választottuk 

Rostás Ádámot aki az Eszterházy Károly Egyetem, 

földraj-történelem szakos hallgatója, és önkéntes 

programját Alapítványunknál bonyolítja le a 2017/2018-

as tanévben, mentora az ügyvezető igazgató. 

  
2. kép: Rostás Ádám ösztöndíjas 



  

 
 

3. kép: Bartók Szilvia, önkéntes 

 

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. 

2016 őszén meghirdettük a programot, mind a civil szervezetek körében, mind az Egyetemen. A 

civileknek közül összesen kilenc szervezet regisztrált be a programra: Agria Geográfia Alapítvány, 

Berva-völgyi Egyesület, Egri Borút Egyesület, Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális 

Egyesület, Kertbarát Kör Egyesület, Terragora Vidékfejlesztési Közösség és Ugar Egyesület. 

Az Egyetem néhány tanárával időpontot egyeztetve 

bementünk órákra és egy rövid prezentáció 

segítségével szólítottuk meg a hallgatókat. Így két 

jelentkezőt sikerült toborozni. Bartók Szilvia 

turizmus-vendéglátás szakos hallgató az Egri Borút 

Egyesületnél, Rutka Gergő a biológia/egészségtan-

testnevelő szakos hallgató a Berva-völgyi 

Egyesületnél, Varga Regina emberi erőforrás 

szakos hallgató a Terragora Vidékfejlesztési 

Közösségnél teljesítette 40 órás önkéntes tevékenységét 2017 

első harmadévében. A megvalósult önkéntes programokat 

sikeresnek ítélték meg mind a hallgatók, mind a fogadó 

szervezetek. 

A program hirdetése során szoros kapcsolatot alakítottunk ki ez 

egri Eszterházy Károly Egyetem több tanszékével, oktatójával, 

e együttműködés egyik eredménye a 2017. február 23-án 

megrendezett Szakmai Nap volt. 

A Szakmai Napra elsősorban Közművelődés szakos hallgatókat 

vártunk, de a program mindenki számára nyitott volt. A vártánál 

több hallgató érkezett, körülbelül 70-80 fő, így elmondhatjuk, 

hogy sikeresen felkeltettük a hallgatók érdeklődését. A program 

első felében előadásokat hallhattunk.  Az előadásokat követően került sor a Totó játék nyerteseinek 

4. kép: Szakmai nap plakát 



  

 
 

kihirdetésére. A helyes válaszok a totó kérdéseire elhangzottak az előadásokban, így több 

hallgató érdeklődését fenn tudtuk tartani. A nyereményeket felajánlásokból tudtuk biztosítani: a részt 

vevő civil szervezetek ajándéktárgyai- vagy csomagjai mellett támogatta a rendezvényt az egri 

Govinda étterem, a Termálfürdő Kft., a Corner étterem és az R95 Fit&Fight edzőterem. 

 

Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) II. (2012-2016) 

 

 

  

 

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil 

társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a 

fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt 

figyelmet fordít a kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a 

jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés 

és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti 

egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot. 

Az Alapot az Ökotárs Alapítvány által vezetett konzorcium bonyolítja le, amelyben a Kárpátok 

Alapítvány is megvalósító, lebonyolító partner. 2013 – 2016 között három meghirdetés (3 kör) során 

pályázhatnak magyarországi civil szervezetek projektjeik megvalósítására, a szétosztható keretösszeg: 

11 150 000 € (3,2 milliárd Ft). Az alábbi formákban kaphatnak a szervezetek támogatást: 

1. Makroprojektek: Ennek keretében a pályázatokat két témakörben lehet benyújtani: 

- I. témakör: az országos vagy regionális szinten működő emberi jogi, jog- és érdekérvényesítő civil 

szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása és 

tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek a (1) demokrácia és 

emberi jogok, (2) női jogok és esélyegyenlőség, (3) ifjúsági és gyermekjogok területén. 

- II. témakör: az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és közösségfejlesztő civil 

szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik fejlesztése, munkájuk támogatása és 

tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása 

érdekében. 

2. Kis- és közepes projektek (7 témakör pályázható) 



  

 
 

A Kárpátok Alapítvány két témakör gazdája, ezek az alábbiak: 

•  az Ifjúság- és gyermekügyek - kisprojektek, makroprojektek   

•  a Közösség- és szervezetfejlesztés – kisprojektek. 

3. Akciópályázatok – kisösszegű támogatási forma kampányok, közös mozgósító és érdekérvényesítő 

fellépések (alkalmi koalíciók) szervezésének és lebonyolításának támogatására civil szervezetek 

részére, amelyek az NCTA horizontális szempontjaira fókuszálnak. 

4. Egyéni ösztöndíjas tanulmányutak: A pályázat célja a magyarországi civil szektor szakemberei 

tanulmányútjainak támogatása, amelyek keretében lehetőség nyílik az EGT/Norvég Finanszírozási 

Mechanizmus támogató országaiban (Norvégia, Izland, Liechtenstein) tevékenykedő civil szervezetek 

munkájának gyakorlati megismerésére. 

5. Ifjúsági tanulmányutak – „Legyél te is on the spot!” programunk keretében 30 év alatti fiatalok 

pályázhattak egyénileg, vagy egy másik csapattársukkal ösztöndíj támogatásra olyan donor országbeli 

tanulmányutak lebonyolítására, amelyek során olya jó gyakorlatokat azonosítanak, amelyeket 

társadalmi problémák kezelésére alkalmaznak külföldön, és hazánkban is adaptálhatóak. 

2017 év elején alapítványunk munkatársai a támogatott projektek zárásával voltak leginkább 

elfoglalva, valamennyi támogatott projekt 2016. április 30-ig kellett, hogy lezáruljon. 

A „D” – Ifjúsági-és gyermekügyek kategóriában a második és a harmadik kiírásban 37 db (kis és 

közepes) projekt megvalósításában nyújtottunk segítséget, mint lebonyolító alapítvány.  

A „C” – Közösség és szervezetfejlesztés kategóriában a második és harmadik körben összesen 50 kis 

és közepes projekt került támogatásra.  

2017 év elején záró beszámolók és elszámolások feldolgozását láttuk el, és helyszíni látogatásokat 

folyattunk, mindösszesen 29 projekt zárása történt meg ebben az időszakban (7 a D, és 22 a C 

témakörben).   

Illetve egyéb az alap zárásával kapcsolatos feladatokat láttunk el. Emellett különböző az Alap 

keretein belül rendezett eseményeken vettünk részt. 

A hatásmérés eredményeit egy záró tanulmányban foglalták össze a monitori csapat munkatársai. Az 

elkészült záró tanulmány a program záró konferenciáján került bemutatásra, címe: 4 év, 448 feladat.  

Itt érhető el: https://norvegcivilalap.hu/hu/node/188620 

2017. április 6-7-én egy két napos konferenciával zárult a Norvég Civil Támogatási Alap e ciklusa a 

budapesti Európai Ifjúsági Központban. A kétnapos konferencia egy “magyar” és egy “nemzetközi” 

https://norvegcivilalap.hu/hu/node/188620


  

 
 

napból áll - előbbi kifejezetten a magyarországi program történetének és eredményeinek 

bemutatására összpontosított, míg utóbbi lehetőséget teremtett a hazai és közép-európai szervezetek 

közötti tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre. 

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 önkéntesek toborzása nyílt felhívással történik az együttműködők segítségével. 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, 

5. kép: Széchenyi 2020 



  

 
 

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 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. 

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. 

A projekt megvalósítója és az együttműködő szervezetek, intézmények minden év végén megtartják a 

projekt év végi értékelését. 

A projekt 2017. május 1-jével indult, az első mérföldkő (2017. 05. 01. – 2017. 10. 31.) 

megvalósítása a tervezetteknek megfelelően sikerült, apróbb időbeni csúszások fordultak csak elő a 

rendezvények időpontját illetően.  Az időszak az első év együttműködő szervezeteinek kiválasztásával 

kezdődött, mindösszesen 25 együttműködő szervezet jelezte a pályázat írásakor, hogy szívesen részt 

6. kép: Projekt indító találkozó Egerben 



  

 
 

venne a projekt lebonyolításában, amelyet aláírt együttműködési megállapodással is 

alátámasztott. A projekt indulásakor azonban mindösszesen 16 közösség, szervezet volt csak, 

amely már ebben az évben elköteleződött a projektben való tevékeny részvétel iránt.  

 

Ezt követően sikeresen megvalósítottuk a projekt indító 

találkozókat két helyszínen: 2017. június 22–én 

Egerben és 2017. június 23-án Balassagyarmaton. Nem 

sokkal a projekt indító találkozókat és az önkéntesek 

toborzását követően, megtartottuk az úgy nevezett 

felkészítő tréningeket is, ezeket is szintén két 

helyszínen: Egerben 2017. július 6-án és 

Balassagyarmaton 2017. augusztus 17-én. 

 

 

Miután az együttműködő kisközösségek felkészültek a projekt elvárásait és az önkéntesek toborzását 

illetően, megvalósítottuk a tréningsorozatokat is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. kép: Projekt indító találkozó 

Balassagyarmaton 

8. kép: Tréningalkalmak Egerben 



  

 
 

A lezajlott tréningalkalmak dátumai:  

1. csoport (helyszínek: Eger, Új Nemzedék Központ és IFI Pont):  

1 alkalom: 2017. augusztus 31., 2 alkalom: 2017. szeptember 7 és 3 alkalom: 2017.szeptember 14.;  

2. csoport (helyszínek: Eger, Felnémeti Közösségi Ház):  

1 alkalom: 2017. szeptember 14., 2 alkalom 2017.szeptember 21. és 3 alkalom 2017. október 31.; 

3. csoport (helyszínek: Balassagyarmat),  

1 alkalom: 2017. szeptember 28., 2 alkalom: 2017. október 3., és 3 alkalom: 2017. október 24. 

Ezt követően, 2017. október 12-én került megrendezésre, 80 fő részvételével a projekt nyitó 

konferenciája, Egerben. A rendezvény során bemutatásra került a projekt, annak céljai és 

tevékenységei, valamint a megnyitó alkalmat nyújtott az önkénteseknek, hogy megismerjék és 

felvegyék a kapcsolatot a projektben résztvevő egyéb együttműködő szervezetekkel és egymással. A 

konferencia egyben keretet biztosított egy szakmai jellegű tanácskozásra is, hiszen az egri Eszterházy 

Károly Egyetem főiskolai docense, illetve más neves közösségfejlesztéssel foglalkozó civil 

szervezetek is tartottak a témában előadásokat. A rendezvényen az Új Nemzedék Központ képviselője, 

Égető Eszter, a projekt megyei mentor munkatársa révén is képviseltette magát. A részletes program 

itt található, a konferencián készült videó felvételek itt tekinthetőek meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=oJ0FEBxOHAw&t=90s 

https://www.youtube.com/watch?v=D7H4pygCNrE&t=34s 

https://www.youtube.com/watch?v=yEmqo3CHmLE&t=60s 

https://www.youtube.com/watch?v=0OvoMpFDqkQ&t=189s 

9. kép: Projekt nyitó konferencia 

http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/megh-v-projekt-nyit-konferenci-ra
https://www.youtube.com/watch?v=oJ0FEBxOHAw&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=D7H4pygCNrE&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=yEmqo3CHmLE&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=0OvoMpFDqkQ&t=189s


  

 
 

Az ősz folyamán, a képzések végeztével, a tervezetteknek megfelelően elkezdődtek az első 

év mentorálásai és a mini projektek megvalósítása is.  

Ebben az időszakban a Kaptárkő Egyesület az alábbi 

mini-projekteket bonyolította le: 2017. szeptember 23-

án Egerben tartottak egy programot az önkénteseik 

számára, hogy megköszönjék munkájukat egy túrával. 

2017. szeptember 29-én, Noszvajon illetve Noszvaj 

mellett, Síkfőkúton két turista pihenőhelyet újítottak 

fel önkéntesek részvételével. 2017. október 14-én 

pedig Cserépfalun rendezték meg a Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóságával együttműködve a “Bükkaljai 

kőkultúra” címmel meghirdetett fotópályázat 

eredményhirdetését és a pályázat képeiből készült fotókiállítás megnyitóját.  

 

A Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület 2017. 

szeptember 30-án Szihalmon rendezte meg Járási 

Egészségnapját, amely során sportbemutatók, 

táncbemutatók, egészségügyi tanácsadók, játékok, 

egyéb előadások és egészséges ételek voltak 

megtekinthetőek, kipróbálhatóak. 

 

 

A Kiss Árpád Nevelési Alapítvány 2017. október 13-

án Balassagyarmaton tartotta meg Egészségnapját, 

amely során a résztvevők az egészséges életmód 

fontosságáról és mikéntjéről hallhattak előadásokat, 

valamint ki is próbálhatták azt, saláták és sport 

megízlelésével. 

 

 

 

11. kép: Járási Egészségnap 

12. kép: Egészségnap 

10. kép: "Bükkaljai kőkultúra" fotópályázat 



  

 
 

 

A Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor 

Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma 

szintén 2017. október 13-án, Miskolcon rendezett 

egy nagyszabású Öko-napot, amelynek a keretében 

az iskola közösségét bevonva, fejlesztve, közösen 

terveztek meg és bonyolítottak le egy olyan 

rendezvényt, amelynek középpontjában az 

egészséges életmód, tudatos táplálkozás és mozgás 

állt.  

 

A Berva-völgyi Egyesület 2017. október 14-én 

rendezte meg első mini-projektjét az egri Berva-

völgyi Közösségi Házban, ahol a közösség tagjai által 

készített festményeket, és egyéb művészeti 

alkotásokat mutattak be közösségformáló céllal a 

helyi lakosok számára. A rendezvényen Eger Város 

alpolgármestere, Rázsi Botond is részt vett.  

 

 

A Laskó Forrás Egyesület első mini-projektje két 

egymást követő napon került megrendezésre, 2017. 

szeptember 15. és 16-án Hevesaranyoson. A 

rendezvényt Laskó napoknak nevezték, és a helyi 

közösség megmozdítása, összekovácsolása volt a 

célja, valamint hogy minél több önkéntest tudjanak 

bevonni a helyi közösség tevékenységébe, életébe. 

2017. október 20-án szintén hasonló célokkal rendeztek 

meg egy másik mini-projektet, rendezvényt, amely Éjszakai ping-pong elnevezést kapott, és ahol a 

helyiek egy egész estés program, pontosan ping-pong verseny keretében jöhettek össze és 

munkálkodhattak együtt.  

13. kép: Öko-nap 

14. kép: Berva-völgyi kiállítás 

15. kép: Laskó napok 



  

 
 

A Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa, 

2017. október 25-én Egerben tartotta meg első 

foglalkozását, amelynek keretében kézműves 

tevékenységek végzésére várták az érdeklődőket. Olyan 

könyvjelzőket készíttettek, amelyeket középiskolás 

diákoknak fognak ajándékozni az Esélyórák keretében. 

Mindezzel céljuk, hogy felhívják a figyelmet a 

fogyatékkal élők mindennapjainak nehézségeire, ezzel 

is érzékenyítve a társadalom tagjait problémáik iránt. 

 

Az adott időszakban mindösszesen 1505 fő vett részt a projekt keretében megrendezett 

eseményeken, programokon. 

 

 

Transnational Giving Europe 

 

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

alapítványokat és egyesületeket tömörítő hálózat, amelynek 

célja, hogy a TGE országokban (Belgium, Bulgária, 

Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, 

Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, 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 

 

 

 

16. kép: Kézműves tevékenység a Forrásban 

17. kép: TGE logó 

http://www.transnationalgiving.eu/


  

 
 

 

Az alapítvány 2017-ben is tagja a hálózatnak. Az alapítvány 

munkatársai kidolgoztak egy újabb promóciós tervet, amely 

révén a TGE-t népszerűsítik Magyarországon 2017-2018-ban. 

2017-ben a párizsi Pompidou Centre, kulturális központ részére 

nyújtandó adományokról egyeztettünk mind a központ 

képviselőivel, mind pedig a potenciális magyarországi 

donorokkal. 

2017 októberében alapítványunk igazgatója, Bata Boglárka vett 

részt Milanóban a TGE Hálózat soros éves találkozóján. 

 

 

Egyéb együttműködések 

 

2017. október 9-én Egerben fogadtunk egy 50 fős 

ukrán és moldáv polgármesterekből és települési 

képviselőkből álló delegációt, akik az egri és a 

magyarországi hulladékgazdálkodást érkeztek 

hazánkba tanulmányozni. 

 

 

Ukrajnában, Moldovában 2018. január 1-vel megváltozik az ez irányú jogi szabályozás és a települési 

önkormányzatoknak kell majd megszervezniük a hulladék elszállítását, feldolgozását, hasznosítását. 

Annak érdekében, hogy eredményesen felkészülhessenek erre a feladatra, a Nemzetközi Visegrádi 

Alap támogatásával megvalósított projekt keretében, a delegáció ellátogatott Lengyelországba, 

Szlovákiába,  

Csehországba és Magyarországra is. A tanulmányút során a visegrádi országok gyakorlatait 

tanulmányozták. A szakmai tanulmányutat Alapítványunk szervezte, köszönetet mondunk segítőink, a 

Kaptárkő Egyesületnek is! További információ a projektről és a látogatásról itt: 

https://v4foreapwm.weebly.com/105310861074108010851080/7846847 

18. kép: TGE Hálózat találkozója 

Milánóban 

19. kép: Tanulmányút 

https://v4foreapwm.weebly.com/105310861074108010851080/7846847


  

 
 

 

Könyvadomány a TESCO-tól egri közösségeknek 

 

2017 őszén több mint 500 gyermek-, ifjúsági- és felnőtt könyvet adományozott el az egri TESCO 

Áruház egri közösségeknek, közösségi házaknak, civil szervezeteknek. 

Az adományok kiválogatásában, és az elsősorban hátrányos helyzetű gyerekekkel és felnőttekkel 

foglalkozó közösségekhez, civil szervezetekhez történő eljuttatásában az egri Kárpátok 

Alapítvány volt az áruház partnere. 

 

A könyvekből kapott a Markhot Ferenc Kórház gyermek osztálya mellett, a felnémeti, a berva-

völgyi közösségi ház is, az IFI Pont, a Dobó Katica Nyugdíjas Egyesület, a SZETA Egri Alapítványa, 

az Egri Barátnők Egyesülete, az Autisták Alapítványa, és a Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok 

Alapítványa is. Az adomány összértéke közel nyolcszázezer forint volt. 

A TESCO Áruház igazgatója, Szilágyi Zoltán elmondta, hogy rendkívül örül, hogy a 

megsemmisítés helyett a leselejtezett könyvek olyan helyre, olyan gyerekekhez, közösségekhez 

kerültek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, és használóik szívesen forgatják őket. 

Bata Boglárka, a Kárpátok Alapítvány igazgatója hozzátette, szívesen segítenek más támogatóknak 

is adományaikat megfelelő célba juttatni, s az sem elhanyagolható, hogy a közhasznú adomány után 

jelentős adókedvezmény is érvényesíthető. 

 

 

20. kép: Könyvátadás a Markhot Ferenc Kórházban 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

A 2017-os év projektjeinek, programjainak pénzügyi 

kimutatása 

 

Programok, projektek megnevezése Összeg (Ft) 

Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) II. (2012-2017) 8 138 131 

„Észak-magyarországi települések kisközösségeinek 

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

4 110 031 

Önkéntes és Gyakornoki Program  0 

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 204 000 

BRIDGE Program 0 

Transnational Giving Europe 1 655 190 

Könyvadomány civil szervezeteknek 790 650 

Egyéb adományok (TGE) civil, nonprofit szervezeteknek 4 679 250 

Összes projekt és program 19 577 252 



  

 
 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma 2017-ben 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök 

Szekeres Zsolt – kuratóriumi tag 

Bata Boglárka – kuratóriumi tag 

 

A Kárpátok Alapítvány munkatársai 2017-ben 

Bata Boglárka – ügyvezető igazgató 

Dulai András – program koordinátor 

Havasi Norbert – program koordinátor 

Szabó Gabriella –program koordinátor 

Vartik Melinda – pénzügyi vezető, könyvelő 

Borbás Mária – irodai asszisztens 

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 
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