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KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY-MAGYARORSZÁG 

 

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 régió humán 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. 

 

 

http://www.karpatokalapitvany.hu/
http://www.karpatskanadacia.sk/
http://www.carpathianfoundation.org.ua/
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A 2019. ÉV LEGJELENTŐSEBB PROGRAMJAI  

 

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 – 30 ezer Ft/hó ösztöndíj és egy tíz 

hónapos a „Régióban a régióért” elnevezésű önkéntes munkaprogram megvalósítása valamely 

civil szervezetnél. 

 

A 2018/2019-es és a 2019/20-as tanévben is 

Rostás Ádám az ösztöndíjasunk, aki az 

Eszterházy Károly Egyetem, Földrajz- 

történelem osztatlan tanári szak hallgatója, és 

önkéntes programját Alapítványunknál bonyolítja 

le. Ádám feladati közé tartozik az Alapítvánnyal 

kapcsolatos mindennapos tevékenységek 

elvégzése, munkatársak segítése programjaik 

sikeres lebonyolításában.  

A 2019/20-as tanévben a programot a LukOil 

benzinkutakat működtető Normbenz 

Magyarország Kft. 300.000 Ft-os adományának 

köszönhetően bonyolítjuk le. 

 

 

Képzéseink, civil szervezetek fejlesztése 

 

Képzési programunk keretén belül elsősorban esélyegyenlőséggel és vidékfejlesztéssel 

foglalkozó alapítványoknak, egyesületeknek, informális csoportoknak, és közösségeknek 

nyújtunk képzési lehetőséget. A résztvevők között törekszünk szakmai kapcsolatok, 

hálózatok kialakítására, 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 

1. kép: Ösztöndíjasunk, Ádám. 
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(kis)települések és nagyobb települések hátrányosabb helyzetű településrészein élő 

közösségeit, valamint elősegítse a közösségek valamennyi tagjának aktivizálását és 

tevékeny együttműködését. 

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

tagjai önkéntes tevékenységet valósítanak meg, annak érdekében, hogy saját közösségeiket a 

közösség további tagjait bevonva fejlesszék. Az önkéntesek bevonása három turnusban 

valósul meg 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, évente 9-15 kisközösséggel 

működünk együtt.  

 

Az önkéntesek részére számos rendezvényt szervezünk, a 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 felkészíti a résztvevőket, hogy képesek 

legyenek olyan 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. Mindehhez stábunk és szakértőink nyújtanak 

módszertani segítséget, mentorálást, tanácsadást; illetve fedezzük a felmerülő, szükséges 

utazási, anyag- és eszköz költségeket. 

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 2019-es megvalósítási év a tervezetteknek megfelelően zajlott, 2019 tavaszán, március 

végéig zajlottak a mini-projektek, majd zárult a projekt második évada, ezt követően 

indítottuk az utolsó megvalósítási ciklust. 

 

Az utolsó évadban a következő kisközösségekkel dolgozunk együtt: 

Abaúj Reménye Egyesület, Alsóvadász 

Bátor a Bátraké, Bátor 

Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület, Eger 

Csereháti Roma Önsegítő Egyesület, Tomor 

Opál Tehetséggondozó Alapítvány, Eger 

SZETA Egri Alapítványa, Eger 

Egri Egészség- és Környezetvédők Egyesület, Eger 

Falu(sz)építők Bükkszentmártoni Egyesülete, Bükkszentmárton 

Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa, Eger 

Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, Eger 

Közoktatásról Kritikai Köntösben (visszalépett), Tiszaújváros 

Laskó Forrás Egyesület, Hevesaranyos 

Miskolci Autista Alapítvány, Miskolc 

Tarnagyöngye Egyesület, Szajla 



  

Kárpátok Alapítvány - az összetartó közösségekért 4 

 

Benczúrfalváért Kulturális, Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület, Szécsény-

Benczúrfalva 

Karc Kulturális és Művészeti Egyesület, 

Pro Musica Balassagyarmat Alapítvány, Balassagyarmat 

 

Részükre tartottunk több találkozót még 

2019 nyarán, egyrészt két projektindító 

rendezvényt, egyet Egerben, a másikat 

pedig Balassagyarmaton. Másrészt több 

csoportban részesültek a projekthez 

csatlakozó kisközösségek, civil 

szervezetek felkészítésben, a három 

napos, három alkalmas tréningek által. A 

képzések a szükségletek felmérése, és 

projekttervezés, projektmegvalósítás 

valamint értékelés témáit dolgozták fel 

gyakorlati jellegű feladatokkal, és sok 

beszélgetéssel. 2019 őszéig szinte 

valamennyi képzés, felkészítő 

tevékenység lezajlott, és mentoraik 

támogatásával elkezdhették a mini-

projektjeik lebonyolítását, további tervezését 

a projektben együttműködő kisközösségek, 

civil szervezetek. 

2019. november 21-én tartottunk egy 

szakmai konferenciát, regionális civil 

szakmai találkozót is az érdeklődők számára 

Egerben. A rendezvényen közel 80 fő vett 

részt. Az esemény célja volt, hogy 

találkozási, ismerkedési alkalmat teremtsen a 

térségben működő civil szervezetek, 

szerveződések számára, annak érdekében, 

hogy elősegítsük együttműködésüket, 

tapasztalataik megosztását.  

 

Emellett célunk volt sikeres hálózatépítő kezdeményezéseket bemutatni, és közösen 

áttekinteni ezek eredményeit, tapasztalatait. A délután folyamán Oprics Judit tartott 

forrásteremtési képzést az érdeklődők számára, amely során a civil szervezetek 

forrásteremtési módszereivel, a pályázati, lakossági és vállalati támogatások gyűjtésével, a 

szolgáltatási bevételekben rejlő lehetőségekkel ismerkedhettek meg a résztvevők. 

A konferencián készült képek itt tekinthetőek meg.  

 

 

2. kép: „Észak-magyarországi települések 

kisközösségeinek megerősítése, aktivizálása című” 

konferencia. 

3. kép: A konferencia 

https://www.facebook.com/karpatokalapitvany/posts/2729854483744167
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Civil Térkép projekt  

 

A projektet az Ökotárs, Autonómia és Civil Kollégium Alapítványokkal együttműködésben 

bonyolítjuk le, fő célja, hogy megerősítse a már létező civil együttműködéseket, hálózatokat 

hazánkban. Másrészről olyan vidéki civil szervezeteket, szereplőket kívánunk feltérképezni és 

megszólítani, akik eddig még nem vettek részt aktívan a magyarországi civil életben. 

Alapítványunk az északkelet-magyarországi térségben látja el a projektben vállalt feladatokat, 

és többek között a vidéki és fővárosi civil szervezetek közötti partnerség kialakítását, építését 

is támogatjuk. A projekt támogatója a Civitates Fund, amelyet a Network of European 

Foundations támogat.  

 

2019 év elején személyes és elektronikus úton kerestük meg azokat a civil szervezeteket, 

szereplőket, akikről úgy gondoltuk, hogy érdekelheti őket ez a kezdeményezés. Készítettünk 

egy kérdőívet is, amellyel felmértük együttműködési hajlandóságukat, és együttműködéssel 

kapcsolatos igényeiket, szükségleteiket, valamint képzési igényeiket. 2019 áprilisában 

Budapesten egy két napos találkozóval indult a program, majd egy kisösszegű pályázati 

felhíváson dolgoztunk együtt partnereinkkel, amelyet meghirdettünk a korábbiakban 

felkeresett civil szervezetek körében. 

 

 Heves megyében egy Élelmiszermentő 

hálózat kialakítását, Nógrád megyében 

az ifjúsági, diák önkormányzatiság 

kialakítását támogatjuk a mini-projektek 

által, BAZ megyében pedig egy 

közösségépítő projektet. Valamennyi 

kezdeményezés civil szervezetek széles 

partnerségében valósul meg, és 

munkatársaink mentorálják, nyújtanak 

szakmai támogatást az együttműködések 

kialakításához és megerősítéséhez.  

A kiválasztott, programban részt vevő civil 

szervezetek három alkalommal szakmai 

képzéseken is részt vehettek, 2019. 

október 10-én Egerben rendeztünk számunkra egy kommunikációs képzést, 2019. november 

8-án Budapesten zajlott le a közösségszervezés alapjai tréning, majd a 2019. november 21-ei 

egri regionális civil szakmai találkozót követte még aznap délután egy forrásteremtési képzés. 

További információ a projektről: https://www.okotars.hu/civil_terkep 

 

 

 

 

 

4. kép: Kommunikációs képzés. 

https://www.okotars.hu/civil_terkep
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Korai Képességgondozást Támogató Program 

 

2018 februárjában indítottuk el a „Roma gyerekek kora képességgondozásához szükséges 

helyi kapacitások fejlesztése” elnevezésű kisadományi programunkat.   

A program keretében 12-13 az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi régiókban működő, 

bejegyzett, marginalizált helyzetű roma közösségeket támogató, fejlesztő civil szervezetet 

részesít Alapítványunk évente - meghívásos pályázati úton - vissza nem térítendő 

támogatásban (projektenként közel 3,1-3,2 millió forint értékben). 

Az Alapítvány aktív, igazolható eredményeket felmutatni bíró, helyi kapacitásokkal 

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

szervezetek maximum 12 hónap hosszú projekteket bonyolíthatnak le roma gyerekek korai 

képességgondozása érdekében marginalizált helyzetű roma közösségekben. 

A program közel 300-400 nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű településen vagy 

településrészen élő 8 év alatti kisgyermek korai képességgondozásához járul hozzá évente. A 

támogatott projektek keretében olyan rendszeres készségfejlesztő programokat, 

kirándulásokat, táborokat szerveznek a gyerekeknek, amelyek számukra egyáltalán nem vagy 

alig érhetőek el ezekben a vidéki térségekben. Emellett az érintett szülők gyermekgondozással 

kapcsolatos információkhoz és szolgáltatásokhoz jutását segítik elő, illetve a romákkal 

szemben fennálló kirekesztő sztereotípiák oldásán dolgoznak a megvalósítók. 

A támogatott szervezetek szakmai kapacitásaik fejlesztéséhez külön támogatásban 

részesülnek elsősorban szakmai képzések és egyéb formájában, mindemellett külföldi 

szakmai tanulmányutak és egyéb események (wokrshopok, konferenciák, stb.) kerülnek 

lebonyolításra a program keretein belül. 

A program párhuzamosan fut Kelet-Szlovákiában, illetve 2019-2020-tól Nyugat-Ukrajnában 

is a Kárpátok Alapítványi Hálózat (www.carpathianfoundation.org) tagjainak jóvoltából. 

Az együttműködő, eredményes 

szervezetek a következő években is 

meghívásra kerülhetnek a programba, 

amely során aktív határon átívelő 

tapasztalatcserét kívánunk támogatni. 

 

2019-ben kiértékeléssel, előkészítéssel 

kezdtünk, majd kiírtuk a meghívásos 

pályázatot. 

 

2019. március 26-27-én két napos 

képzést szerveztünk Noszvajon, 

Szomor Éva vezetésével korai 

képességgondozás témakörében. A 

képzésen a támogatott szervezetek 

képviselői vettek részt, elsősorban 

azok a kollégák, akik a gyermekfoglalkozásokat vezetik az egyes településeken. Első nap a 

kommunikációfejlődés koragyerekkorban, a kommunikációs nehézségek kiigazítása óvodás 

5. kép: Szomor Éva által vezetett noszvaji 

képzésünk. 

http://www.carpathianfoundation.org/
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korban, és az életkornak megfelelő csoportos játékok gyűjtéséről hallhattak a résztvevők. 

Második nap a szülők szerepe a kisgyermek fejlődésében, fiatal szülők tanulási, 

felzárkóztatási lehetőségei illetve a kisgyermek és családi programok szervezése volt a téma. 

A résztvevők a több kiscsoportos feladat megbeszélése közben megoszthatták és 

megvitathatták egymással a 

tapasztalataikat és új ötleteiket. 

 

2019. május 6-án és 7-én két 

napos szakmai tanulmányúton 

vettünk részt Szlovákiában a 

programban részt vevő civil 

szervezetek tagjaival, 

munkatársaival, önkénteseivel. A 

két nap során Velke’Idara, 

Dobsinára és 

Rankovcére/Kecerovcére látogatott 

el a magyarországi csoport, ahol 

több sikeres roma integrációs célú 

civil szervezettel, kezdeményezéssel ismerkedhettünk meg.  

2019. május 10-én második alkalommal 12 projekt közel 40 millió forintos 

támogatásáról döntött az Alapítvány kuratóriuma. Mivel egy pályázóval nem kötöttünk 

szerződést, az Alapítvány kuratóriuma 2019. szeptember 8-án, újabb két civil szervezet 

részére ítélt meg összesen 3,2 millió forintos vissza nem térítendő támogatást (az Opál 

Tehetséggondozó Alapítvány, és a XXI. századi Roma Nők Országos Egyesülete részére.)  

A részletes támogatási lista itt érhető el.   

Támogatott projektek, szervezetek rövid bemutatása itt érhető el.  

 

Nyár végére elkészült az első évadot összefoglaló, annak 

jó gyakorlatait bemutató kiadványunk is, amelyet 

elküldtünk a témában érintett főbb intézményeknek, 

szervezeteknek is. A kiadvány, jó gyakorlatok 

gyűjteménye itt térhető el.  

 

 

2019. szeptember 23-24-én újabb két napos szakmai 

találkozót, képzést tartottunk Egerben. A találkozó 

során a program előző évadának eredményei, a résztvevők 

tapasztalatai kerültek megosztásra; bemutatkozhatott 

minden projekt, támogatott szervezet,  rövid előadások 

formájában mindenki ismertette korai képességgondozás 

területén végzett munkáját. A találkozó során a 

célcsoport bevonásával, motivációjának fenntartásával, 

a szülőkkel és szociális, oktatási, egészségügyi intézményekkel, szolgáltatásokkal való 

7. kép: Kiadvány borítója. 

6. kép: Szlovákiai tanulmányút. 

http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/default/files/RECD_2019_t%C3%A1mogatott%20projektek_%C3%B6sszes.pdf
http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/default/files/T%C3%A1mogatott%20szervezetek%2C%20projektek%20%C3%B6sszefoglal%C3%B3lja_RECD_201920_0.pdf
http://www.karpatokalapitvany.hu/node/2786
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együttműködés nehézségeit is megvitatták a résztvevők. Valamint Szomor Éva, a korai 

képességgondozás egyik szakértője segítségével, a gyermekek fejlődési szakaszait, e 

szakaszok szintjének szakszerű felmérését, és az életkori sajátosságokat ismerhették meg 

behatóan a résztvevők.  Szó esett még a közösségfejlesztés különböző hatásos formáiról, 

technikáiról és a gyermekek fejlődésének mérési módszereiről is.  

 

Carpathian Civil Society Platform 

 

A Kárpátok térségének civil platformja 

 A társadalmi inklúziót és innovációt támogató civil szervezetek határon átívelő 

együttműködési platformja  

 

Háttér: 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 perifériális 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 

 Workshopok lebonyolítása minden országban további civil szervezetek bevonása 

érdekében 
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 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 

 

A projekt megvalósítói: 

Kárpátok Alapítvány-Magyarország www.karpatokalapitvany.hu 

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, valamint a Norvégia Budapesti Nagykövetsége. 

 

A Kárpátok térségének civil platformja c. projektünk keretében azon dolgozunk, hogy 

létrehozzunk az északkelet-magyarországi térségben egy civil együttműködési hálózatot, majd 

pedig egy inter-regionális, határokon átívelő hálózatot is lengyelországi, szlovákiai és 

ukrajnai szervezetekkel együttműködésben. 

A kisebb, vidéki térségekben működő aktív, érdeklődő, az együttműködési hálózathoz 

kapcsolódni kívánó szervezeteket szólítottuk meg először, és invitáltuk meg egy-egy 

workshopra. 2019. január 15-én Egerben, január 17-én pedig Miskolcon zajlottak a 

rendezvények, összesen 21 civil szervezettől 32 fő vett részt Heves, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből. A 

résztvevő civil szervezetek megismerkedhettek egymás tevékenységével, tájékoztatást kaptak 

a projektben eddig lezajlott eseményekről, és a soron következő tevékenységekről. A 

résztvevők felajánlásokat tettek szervezeteik nevében, hogy ezzel is segítsék az 

együttműködések kialakulását. 

 

17 szervezettől 25 fő vett részt a Civil 

szervezetek hatékony 

kommunikációja című képzésen 2019. 

február 23-án Egerben. A képzést 

Bakos Gábor kommunikációs szakértő 

tartotta. A képzés az Északkelet-

Magyarországon működő, 

esélyegyenlőségi célcsoportokkal 

foglalkozó civil szervezetek 

kapacitásfejlesztését támogatta; célja az 

volt, hogy a szervezetek minél 

hatékonyabb módon tudják 

kommunikálni tevékenységeiket, 
8. kép: A „Civil szervezetek hatékony 

kommunikációja” képzésük, Egerben. 

http://www.karpatokalapitvany.hu/
http://www.etp.sk/
http://carpathianfoundation.org.ua/
http://www.bramakarpat.pl/
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9. kép: Nemzetközi konferencia. 

eredményeiket. A gyakorlati jellegű képzés elsősorban az online kommunikációra fókuszált, 

segítséget nyújtva a szervezeteknek tudatos kommunikációs stratégiájuk kidolgozásában. 

A kommunikációs képzésen résztvevő szervezetek pályázatot nyújthattak be 

szervezetfejlesztési célú kisösszegű támogatási programunkban. A képzés hozzájárult 

fejlesztési ötleteik kidolgozásához. A program keretében beérkező 10 pályázatból az 

Alapítvány az alábbi 8 szervezet pályázatát támogatta mindösszesen 701.000 Ft értékben. 

Részletes lista a támogatásokról itt érhető el.   

 

2019. február 4-5-én a lengyelországi Ustrzyki Górne-ban találkoztak a projekt 

megvalósítói, hogy értékeljék az eddig megvalósult tevékenységeket és folyamatokat. A 

szakértők és a koordinátorok megosztották a januárban lezajlott helyi workshop-ok 

tapasztalatait, a platform stratégiájának véglegesítésén dolgoztak, valamint megvitatták a 

következő tevékenységek, úgymint a kapacitásfejlesztő képzések, a kisösszegű támogatási 

program és a 2019 júniusában tartandó nemzetközi konferencia részleteit. 

 

Összesen 72 civil szervezet 123 tagja 

vett részt a záró konferencián 

Egerben, 2019. június 12-14-én, 

akik Magyarországról, 

Lengyelországból, Romániából, 

Szlovákiából és Ukrajnából ékeztek. 

A rendezvény fő célja az volt, hogy 

elősegítse a résztvevő civil 

szervezetek közötti elsősorban 

határon átívelően történő 

együttműködését. A konferencia 

zárásaképpen annak résztvevői egy 

együttműködési protokoll 

megszövegezésével és aláírásával 

lefektették hosszú távú 

együttműködésük alapjait. 

 

A rendezvényről készült összefoglaló anyag itt érhető el. 

A konferencián készült fotók megtekinthetők itt. 

 

A projekt 2019. szeptember 9-én Egerben egy közös záró, értékelő találkozóval zárult, 

ahol a partnerek egyeztettek a projekt folytatásáról, valamint közösen számba vették az elért 

eredményeket. 

Készült egy Feasibility Study, Megvalósíthatósági tanulmány is, amely a projekt 

folyamatát, résztvevőit, véleményüket, valamint a projekt főbb eredményeit foglalja össze. 

A projekt keretében elkészült egy on-line kommunikációs felület, platform is, amely itt 

érhető el, és a projektben résztvevő civil szervezetek kommunikációját, együttműködését 

hivatott támogatni. 

 

http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/default/files/Mini_grant_program_nyertes%20p%C3%A1ly%C3%A1zatok_20190324.pdf
http://www.karpatokalapitvany.hu/node/2778
http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/default/files/O%CC%88sszefoglalo%CC%81_Egri%20konferencia_2019_junius_13_14.pdf
https://www.facebook.com/pg/karpatokalapitvany/photos/?tab=album&album_id=2428699610526324&ref=page_internal
https://karpatnet.eu/
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Transnational Giving Europe 

 

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

egyesületeket tömörítő hálózat, amelynek célja, hogy a TGE országokban székhellyel 

rendelkező adományozók (vállalatok, 

magánszemélyek) számára 

adókedvezményeik érvényesítésének 

biztosításával segítse elő az Európán belüli 

határon átívelő adományozást. 

Tagjai kiemelkedő kapcsolatokat ápolnak az 

országukban működő non-profit szervezetek 

többségével és élvezik a nemzeti hatóságok 

bizalmát is. A Kárpátok Alapítvány 2012-ben 

lett tagja a hálózatnak. 

További információ: 

www.transnationalgiving.eu 

 

 

Az alapítvány 2019-ben is tagja a hálózatnak. Az alapítvány munkatársai kidolgoztak egy 

promóciós tervet, amely révén a TGE-t népszerűsítenék Magyarországon 2019-2020-

ban. A kommunikációs terv keretében 2019-ben hírlevél formájában egy elkészített adatbázis 

segítségével küldtük ki civil szervezeteknek, nagykövetségeknek, könyvelő cégeknek, 

vállalkozásoknak (a potenciálisan érintettek részére) a programot bemutató levelet, melynek 

hatására sok érdeklődő fordult hozzánk e-mailben és telefonon. 

 

2019-ben a párizsi Pompidou Centre, kulturális központ részére nyújtandó 

adományokról egyeztettünk több ízben is, mind a központ képviselőivel, mind pedig a 

potenciális magyarországi donorokkal. 

A Notre Dame rekonstrukciójára is érkezett 2019-ben egy nagyobb összegű adomány 

(9500 EUR) a Székesfehérvári Önkormányzattól, amelynek közvetítését alapítványunk 

látta el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. kép: TGE logó 

http://www.transnationalgiving.eu/
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A 2019-es év projektjeinek, programjainak pénzügyi 

kimutatása 

 

Programok, projektek megnevezése Összeg (Ft) 

„Észak-magyarországi települések kisközösségeinek 

megerősítése, aktivizálása” EFOP-1.3.5-16-2016-00915 
6 775 005  

Észak-magyarországi civil szervezetek komplex fejlesztése 

(NEA-TF-18-SZ-0827) 
77 724 

Kárpátok térségének civil platformja 11 741 298  

Roma gyerekek korai képességgondozásához szükséges helyi 

kapacitások fejlesztése 
58 918 114 

Civil térkép projekt 3 510 296 

Projektek összesen 81 022 437 

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 270 000 

Transnational Giving Europe 11 182 512 

Programok összesen 11 452 512 

Összes projekt és program 92 474 949 
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A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma 2019-ben 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök 

Szekeres Zsolt – kuratóriumi tag 

Bata Boglárka – kuratóriumi tag 

 

A Kárpátok Alapítvány munkatársai 2019-ben 

Bata Boglárka – ügyvezető igazgató 

Havasi Norbert – program koordinátor 

Rakusz Márta – program koordinátor 

Vartik Melinda – pénzügyi vezető, könyvelő 

Tomik Judit – irodai asszisztens 

Buella János - önkéntes koordinátor 

Rostás Ádám – ösztöndíjas gyakornok 

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget támogatóinak, partnereinek és 

önkénteseinek! 

 

Elérhetőségek: 

Kárpátok Alapítvány-Magyarország 

A Nemzetközi Kárpátok 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/

