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A KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY 

A Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, és 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 

négy, egymástól független alapítványból áll: 

- Kárpátok Alapítvány - Magyarország - www.karpatokalapitvany.hu 

- Fundacja Karpacka – Polska - www.fundacjakarpacka.org 

- Karpatská nadácia, Slovensko - www.karpatskanadacia.sk 

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

 

Stratégiai célunk 

 a régió emberi erőforrásainak (személyek, szervezetek, közösségek) fejlesztése;  

 a leszakadó vidéki térségek, hátrányos helyzetű közösségek, kisebbségek fejlődésének 

érdekében 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 képviseltek 

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, 

terjesztését; 

 erősítjük a magyarországi adományozási hajlandóságot 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.fundacjakarpacka.org/
http://www.karpatskanadacia.sk/
http://www.carpathianfoundation.org.ua/


 

 

 2013. 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. 

 

 

KÉPZÉSI PROGRAMJAINK ÉS CIVIL SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE 

 

Képzési és civil szervezeteket fejlesztő programunk keretein belül elsődlegesen az Európai 

Uniós források fogadására és hatékony felhasználására készítjük fel a hátrányos helyzetű, 

vidéki területeken működő, helyi fejlesztésekben érdekelt önkormányzatok és civil 

szervezetek képviselőit az alábbi területeken történő fejlesztéssel: 

 

• szervezetfejlesztés, 

• forrásteremtés, 

• pályázatírás és projektmenedzsment, 

• PR és kommunikáció, 

• hálózatépítés, 

• együttműködés és partnerség. 

 

Célunk a fejlesztésben résztvevő szervezetek közötti informális kapcsolatok és szakmai 

hálózatok kialakításán túl, hogy a hátrányos helyzetű térségekben működő szervezetek 

nagyobb hatásfokkal tudjanak az általuk képviselt közösségek érdekében forrásokat 

bevonni, ill. azokat a lehető legoptimálisabban és leghasznosabban tudják felhasználni. 

 

A képzési program keretében 2013-ban megvalósult projektek: 

 

„Észak-magyarországi civilek a munkaerőpiaci (re)integrációért”(ÉMOP-3.3.1-11-

2011-0029) 

A SZETA Egri Alapítványával konzorciumban megvalósított 

projekt célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal 

foglalkozó civil szervezetek fejlesztése volt annak 

érdekében, hogy székhelyükön, illetve a környező településeken 

részt vállaljanak a hátrányos helyzetű emberek – különös 

tekintettel a roma népességre – mobilitási esélyeinek 



 

 

javításában, munkaerő-piaci (re)integrációjában,  valamint szolgáltatások 

biztosításával elősegítse az egri és Eger környéki hátrányos helyzetű, különösen szegregált 

lakókörnyezetben élő (roma) emberek, családok társadalmi mobilitását, munkaerő-piaci 

(re)integrációját. A fenti célok színvonalas és folyamatos megvalósításához megfelelő 

infrastrukturális hátteret, környezetet - egy közösségi teret is biztosított a projekt 

Egerben.  

A projekt 42.988.045 Ft támogatásban részesült. 

 

A 2013-as évben megtörtént az ingatlan felújítása és berendezése, majd az év végén 

megnyitotta kapuit. A projektben ez évben megvalósult egy pályázatíró és 

forrásteremtő képzés civil szervezetek munkatársainak, elindultak a fiataloknak, és 

gyermekeknek szóló programok (ifjúsági klub, korai fejlesztést célzó programok, 

tanulássegítés), valamint munkaerő-piaci tanácsadás és mentori segítés, illetve jogi 

szolgáltatás is. Emellett több közösségi program is lebonyolításra került a felnémeti és 

egri hátrányos helyzetű személyek és családok részére. Az év során lebonyolításra 

került a civil szervezetek számára megszervezett 8 alkalmas képzés is, amelynek végén a 

képzésen résztvevő 24 fő sikeres vizsgát tett. Hat fő hátrányos helyzetű személy 

támogatott foglalkoztatása is lezajlott, elindult számukra a tervezett OKJ-s képzés. 

 

 

 

A Felnémeti Közösségi Ház megnyitója 

 

 

 

 

 



 

 

BRIDGE PROGRAM 

 

A Kárpátok Alapítvány partnerségi programja „A legjobb vidéki kezdeményezések 

támogatása a felzárkózás érdekében” című program (angol nyelven Best Rural 

Initiatives Development as a Gateway to Europe, azaz BRIDGE), melyben partnerségi 

együttműködés formájában komplex technikai és szakmai támogatást nyújt az 

alapítvány azon szervezeteknek, amelyek pályázni kívánnak az Új Széchenyi Terv 

pályázataira. Célunk olyan kölcsönös előnyöket nyújtó partnerségek kialakítása, amelyek 

helyi innovatív ötletek megvalósítására, hosszútávon történő fenntartására irányulnak.  

Az alapítvány az alábbi lehetőségeket komplexen – azaz az egyes elemek csakis 

együttesen vehetőek igénybe, külön-külön nem –  kínálja fel a programban résztvevő 

szervezetek számára: 

1. Projekt előkészítés 

- ingyenes szakmai és technikai segítségnyújtás a programban résztvevő szervezetek 

számára a fejlesztési ötletük pályázati formába öntéséhez 

2. Önerő biztosítása 

– az alapítvány a megvalósítandó projektekben való partneri részvétele révén biztosítja a 

partnertől elvárt önrész 100%-át (a projektben elvárt önrész minimum 25%-át, maximum 

75%-át). 

3. Projekt minőség-biztosítás 

– az alapítvány partnerként közreműködik a nyertes, támogatott projektek 

megvalósításában projektminőség-biztosítási feladatok, projektirányítási és egyéb, a 

projekt megvalósításával összefüggő adminisztratív és igény esetén bizonyos szakmai 

feladatok ellátása formájában (előrehaladási és pénzügyi jelentések elkészítése, 

monitoring és egyéb minőségbiztosítási feladatok, kapcsolattartás a közreműködő 

szervvel, szervezési és adminisztratív feladatok). 

 

2013-ban az alapítvány munkatársai a Kis-Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesületnek az 

önkéntesség elterjesztése céljából, valamint a Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete  

„Tudatos fészekrakás – integrált szolgáltatásokkal és programokkal a családi erőforrások 

megerősítéséért a Hevesi kistérségben” című projektek sikeres megvalósításához nyújtott 

szakmai és technikai asszisztenciát a program keretein belül. Valamint a Pannónia Singers 

Kulturális Alapítvány a „Svájci-Magyar Zenés Civil Kulturális és Idegenforgalmi Napok” 

című pályázati projektjének szakmai monitoring tevékenységét látta el a szervezet 

felkérésére.  

 

 

 

 



 

 

NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP 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 és 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. Kisprojektek és közepes projektek 

A Kárpátok Alapítvány két témakör gazdája, ezek az alábbiak: 

• az Ifjúság- és gyermekügyek – kisprojektek, makroprojektek 

• a Közösség- és szervezetfejlesztés – kisprojektek 

3. 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. 

 

2013-ban a pályázati kiírások országos ismertetését követően a 3 témakörben a 

pályázatok benyújtása és elbírálása megtörtént. Makroprojektek témakörbe első körben 

310 db, kisprojektek témakörbe 1029 db, egyéni ösztöndíjas programra 15 db benyújtott 

pályázat érkezett. Az első körben beérkezett pályázatok közül a makroprojektek 

témakörében összesen 43 db projekt jutott tovább a második fordulóra. Ezt követően a 

továbbjutó szervezetek számára Budapesten a Kesztyűgyár Közösségi Házban egy közös 

felkészítő találkozó és konzultáció valósult meg, mely során a szervezetek segítséget 

kaptak a lebonyolító alapítványoktól a 2. fordulós pályázat kidolgozásához. Az első körben 

beérkezett 1029 db kisprojekt témakörbe érkezett pályázatok közül összesen 105 

támogatásáról és ezzel 859 210 € kiosztásáról döntött a Jóváhagyó Testület. Az egyéni 

ösztöndíjas programra beérkezett 15 db pályázat közül 10 db került értékelésre, végül 7 

ösztöndíjas vehetett részt jellemzően 3-4 hónapos programokon a támogató országok 

(Norvégia és Izland) civil szervezeteinél. Ezt követően lezárult a makroprojekt felhívás 

második fordulójába továbbjutott pályázatok értékelése és megszületett a végső 

támogatási döntés, melynek értelmében a 43 db részletes pályázat közül az I. témakörben 

(emberi jogok és érdekérvényesítés) 14 db, a II. témakörben (szervezet- és 

közösségfejlesztés) 9 db pályázat részesült támogatásban, összesen 2,7 millió € 

értékben. 

2013 augusztus-szeptember hónapokban a szerződéskötések és az azzal kapcsolatos 

előkészületek folytak, így október hónapra majdnem minden támogatási szerződés 

aláírásra került, illetve elindultak a támogattak programjai. 

Ezt követően elkezdődött a második kiírási kör pályázatainak és felhívásainak előkészítése 

és a korábbi felhívások tartalmi egyszerűsítése a konzorciumi partnerekkel közösen. A 

felhívások 2014 elejétől érhetők el. 

Mindezek mellett meghirdetésre került a „Legyél te is On the Spot” ifjúsági tanulmányút 

felhívás, amelynek célja, hogy a kiutazó fiatalok egyénileg vagy 2 fős csapatokban 

minimum 2 hét alatt a megjelölt támogató országokban (Norvégia, Liechtenstein és 

Izland) olyan „jó gyakorlatokat”, jó példákat kutassanak fel, amelyek itthon is 

alkalmazhatóak különböző társadalmi problémák kezelésére, társadalmi 

szemléletformálásra, illetve a modern kommunikációs lehetőségek segítségével (blog, 

videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) könnyedén terjeszthetőek, 

népszerűsíthetőek. 

A Norvég Civil Támogatási Alap pályázatairól bővebben a www.norvegcivilalap.hu 

weboldalon tájékozódhat! 

 

http://www.norvegcivilalap.hu/


 

 

SVÁJCI-MAGYAR CIVIL ÉS ÖSZTÖNDÍJ ALAP 

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), illetve a Svájci Fejlesztési Ügynökség (SCDO) 

támogató döntése alapján az Alapítvány az Ökotárs, az Autonómia és a DemNet 

Alapítványokkal közös konzorciuma bonyolítja le a Svájci Civil és Ösztöndíj Alapot, 

amelyek összesen 5 403 500 frankot, azaz több mint 1,3 milliárd forintot nyílt pályázati 

úton történő szétosztását teszik lehetővé 2012 és 2015 között. 

A CIVIL ALAP célja a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedő civil 

szervezetek megerősítése, kapacitásaik növelése Észak-Magyarország és Észak-Alföld 

régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj- Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar 

vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye), két témakörben: 

• szociális szolgáltatások nyújtása 

• környezeti kihívásokra adott válaszok 

 

AZ  ÖSZTÖNDÍJ ALAP – melyet a Kárpátok Alapítvány kezel – célja olyan komplex projektek 

támogatása, amelyek marginalizált helyzetű diákokat segítenek középfokú tanulmányaik 

elkezdésében vagy folytatásában, abból a célból, hogy sikeresen befejezhessék 

tanulmányaikat, illetve tovább tanuljanak, szakmát szerezzenek. 

 

A Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok ösztöndíjért felelős Kisprojekt Elfogadó 

Bizottsága (KEB) 2013. január 29-én meghozta támogatási döntését: az Ösztöndíj Alap 

témakörre beérkezett 40 pályázat közül a formai ellenőrzés után 9 pályázat került 

támogatásra összesen 216 702 000 Ft értékben, a Civil Alap szociális tématerületére 

összesen 17 db pályázat összesen 261 677 060 Ft támogatásról döntött a Bizottság. 

2013 októberéig folyamatosan aláírásra kerültek a szerződések, a Támogatott Szervezetek 

elkezdhették projektjeiket 2013 február-március hónapjaiban. A Svájci - Magyar Civil Alap 

második köre 2013. augusztus 30-án került meghirdetésre Szociális szolgáltatások 

nyújtása és Környezeti kihívásokra adott válaszok témakörökben.  

2013 októberében lehetőség nyílt arra, hogy amennyiben a pályázók készítettek egy 

előzetes pályázati tervet és az ehhez tartozó űrlapot benyújtották október első hetében a 

Kárpátok Alapítványhoz, a lebonyolító alapítványoktól személyes konzultáció keretében a 

pályázat írásával, tervezésével, a felmerült problémákkal, kérdésekkel kapcsolatban 

tanácsokat, útmutatásokat kaptak.  Munkatársaink egy miskolci információs napon 

biztosítottak konzultációs lehetőséget, valamint az egri irodában fogadtuk a pályázókat. 



 

 

A pályázatok benyújtásának határideje 2013. október 28-a volt. A határidőig összesen 

236 érvényes pályázat került beküldésre, az alábbi megoszlásban: szociális 

szolgáltatások nyújtása: 172 db; környezeti kihívásokra adott válaszok: 64 db 

pályázat. 

A Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok pályázatairól a www.svajcivil.hu weboldalon talál 

bővebb tájékoztatást. 

 

 

Kirándulás Miskolcon a Szomolyai Magyar Roma Egyesület szervezésében 

 

http://www.svajcivil.hu/


 

 

ROMANET PROGRAM 

 

A RomaNet program célja a Kárpátok régióban élő roma közösségek által megfogalmazott 

égető problémák megoldására, a hátrányok csökkentésére, és a roma kulturális értékek 

megőrzésére irányuló projektek támogatása. 

 

A RomaNet programról bővebb információt a www.romanet.hu weboldalon talál. 

 

A program keretein belül 2013-ban egy projektet bonyolított le sikeresen az 

alapítvány: 

 

„RomaNet – közösségi alapú kapacitásépítés” projekt (HUSK/1101/1.5.1./0104) 

A szlovákiai ETP Slovenskoval partnerségben megvalósuló projekt átfogó célja volt, 

hogy a besztercebányai, kassai és észak-magyarországi térségben tevékenykedő 5-5 

roma civil szervezet közösségi alapú kapacitásépítését segítse elő, a munkatársak 

ismereteit, készségeit bővítse, szakmai és érdekérvényesítő képességüket növelje 

annak érdekében, hogy hatékonyabban hívjanak le forrásokat, tervezzenek és 

valósítsanak meg projekteket, illetve működjenek együtt helyi szinten a cigányság 

életminőségének javítása érdekében. 

A kiválasztott szervezetek tagjai egy intenzív gyakorlatorientált képzés (melynek témája a 

projektek tervezése, megvalósítása, szükségletek felmérése, közösségmobilizálás és 

partnerségek fejlesztése) során lépésről lépésre megtervezték az úgynevezett saját mini-

projektjeiket. Munkájukat folyamatos technikai asszisztencia segítette. 

A projekt keretén belül 2013. január 26-án megrendezésre került a második 

magyarországi képzés Egerben, a Civil Házban. Ez alkalommal a magyarországi 

szervezetek tagjai megoszthatták egymással a 2012 decemberében a szlovákiai 

résztvevőkkel lezajlott közös fórum és tréning során szerzett élményeiket, 

tapasztalataikat, a résztvevők a trénerek moderálásával megállapodtak a mini-projektek 

megrendezésének időpontjában, majd csapatmunkában a korábban kidolgozott 

projektötleteik tartalmi és technikai elemzésére, kiegészítésére és korrigálására került sor.  

2013. február 26–27-én Moldova nad Bodvou településen került megrendezésre a 

második közös fórum és tréning magyarországi és szlovákiai résztvevők 

közreműködésével. 2013 márciusában előkészítésre került az első magyarországi 

http://www.romanet.hu/


 

 

mini-projekt látogatás, mely egyben határon átnyúló látogatást is jelentett.  

 

Tréning, Moldava nad Bodvou  

A projekt keretein belül lezajló események, rendezvények:  

Romák Világnapja (Siroki Roma Magyar Egyesület), Szúcs Napja (Szúcs Községért 

Egyesület), Gyermeknap (Szomolyai Magyar Roma Egyesület), Fel Németért! Ifjúsági Nap 

(Béke-telep Rehabilitációjáért Egyesület), Laskó-völgy napja (Laskó-forrás Egyesület). 

Szlovákiában szintén lezajlottak a mini-projektek a magyarországiakhoz hasonlóan 

kultúra, környezetvédelem, család, romák, tehetséggondozás témakörökben. A 

magyarországi és a szlovákiai szervezeteknek lehetőségük nyílt 2013. július-

augusztusban (Egerben majd Szepsiben) két közös találkozó keretein belül a 

tapasztalatok megosztására, a mini-projektek értékelésére, hasznos tanácsok 

megfogalmazására a jövőre nézve. A projekt egy nagyszabású rendezvénnyel ért véget 

Szúcson, amelyet maguk a résztvevők terveztek meg és bonyolítottak le, illetve sikeresen 

lezajlott az I. szlovák-magyar Bodag Fesztivál. 2013. október 30-ával zárult le a 

projekt. 



 

 

 

Bodag Fesztivál, Szúcs 

A projekt eredményeként a határrégióban aktívan működő roma integrációban érintett civil 

szervezetek együttműködésének ösztönzésére új partnerségi kapcsolatok jöttek létre, 

forrásteremtési kapacitásuk nőtt, valamint elkészült egy négynyelvű kiadvány (magyar, 

angol, szlovák és romani nyelven), amely bemutatja a résztvevőket, az általuk 

megvalósított programokat, a projekt tevékenységeit és eredményeit.  

 

„Hét falu – egy hálózat. Peremhelyzetű falvak összefogása három kistérség 

határán” (TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0015) 

 

2011. november 1-jével a SZETA Egri Alapítványával 

konzorciumban elindult a Közösségi felzárkóztatás a 

mélyszegénységben élők integrációjáért pályázati 

konstrukció 32 hónapos, 2014. június 30 -ig tartó 

projektje. A közösségi felzárkóztatás hét heves megyei 

településen (Bükkszentmárton, Egerbakta, 

Hevesaranyos, Sirok, Szajla, Szúcs és Terpes) a következő programelemeken keresztül 

valósul meg:  

Minden településen megnyílt egy Közösségi szolgáltató tér (iroda), amely napi 8-10 

órában nyújt alapvető szolgáltatásokat.  

A 2013-as évben havonta mind a hét településen megrendezésre kerültek a Civil 

Kerekasztalok, a Praktika Klubok, Tanodai Foglalkozások és Szakmai Műhelyek.  

A projekt keretén belül 2013-ban megvalósultak továbbá pályaorientációs 

foglalkozások, pályismeret-bővítő tréningek; felzárkóztató valamint informatikai 

http://romanet.hu/wp-content/uploads/2013/05/magyar.pdf
http://romanet.hu/wp-content/uploads/2013/05/english.pdf
http://romanet.hu/wp-content/uploads/2013/05/slovak1.pdf
http://romanet.hu/wp-content/uploads/2013/05/romani.pdf


 

 

képzések; jó gyakorlat látogatások; közösségi programok, mely utóbbiak a helyi 

igényekhez igazodva, civil szervezetek bevonásával szerveződtek. Megvalósult továbbá 

képzés a munkaerő-piaci készségek fejlesztésére vonatkozóan, valamint az érdeklődők 

egy háromnapos tréningen vettek részt, ahol megismerték a papírbrikett-gyártás 

folyamatát. Ezt követően Hevesaranyos és Szúcs községekben elindult a papírbrikett 

gyártása, amely nagy segítséget nyújt a mélyszegénységben élők téli tüzelőjének 

pótlásához. A brikettgyártás előkészületei Bükkszentmártonban is folytak. A projekt során 

2013-ban 59 főnek nyílt lehetősége OKJ-s képzésben való részvételre, akik közül 13 

fő sikeres szakmai vizsgát tett a 2013-as év végéig. 

A Szakmai Műhelyeket látogató segítők egy ön- és társismeret témájú szakmai tréningen 

vehettek részt.  Megvalósultak kommunikációs készségfejlesztésre irányuló képzések, 

táborok, kirándulások, egy fórumszínházi előadás a mélyszegénységben élő 

görögszállási cigány fiatalok előadásában, továbbá a gyerekek részére tanodai 

programok is megvalósultak. A szakmai műhely nyári találkozóján igényfelmérést 

tartottak, milyen témájú képzésre van szüksége a közösségnek. Ennek eredményeképp 

két tréning került megrendezésre, az erőszakmentes kommunikáció valamint 

családdinamikai alapismeretek témákban. 

A 2013-as időszakban megalakult a Laskó-forrás Egyesület, a Tarnagyöngye 

Egyesület, valamint az Apró Falvak Terpesi Egyesülete. A szervezetek fejlesztése és 

mentorálása folyamatosan zajlott, főleg jogi, pénzügyi, adminisztrációs és pályázatírói 

kérdésekben kaptak segítséget. 

2013 augusztusában megalakult a Hét Falu Szociális Szövetkezete, melynek 

bejegyzése is megtörtént. 

 

Táborozás Tarnamérán 

 



 

 

FRED ROBEY KÁRPÁTOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 

 

A program célja az Északkelet - Magyarországon élő hátrányos helyzetű diákok számára 

segítséget nyújtani az egyetem/főiskola sikeres elvégzését illetően, valamint biztosítani 

azon lehetőségeket, hogy tanulmányaik elvégzése után a hallgatók a régióban 

maradjanak. Szaktudással, szakmával rendelkező helyben maradó, a régió jobbításáért 

küzdő európai szintű értelmiségieket neveljen, a régió identitástudatának növelése a 

Miskolci Egyetem, az egri Eszterházy Károly Főiskola, a helyi önkormányzatok és a 

régióból származó ösztöndíjasok együttműködésével.  

A program eszközei: anyagi juttatás, mentori támogatás és egy tíz hónapos a „Régióban 

a régióért” elnevezésű önkéntes munkaprogram megvalósítása valamely civil szervezetnél. 

 

A 2013/2014-es tanévben Suhai Tímea (Eszterházy Károly Főiskola - andragógia szakos), 

Kondás Júlia (Eszterházy Károly Főiskola - szociálpedagógia szakos), valamint Füleki 

Flavián (Eszterházy Károly Főiskola - geográfus mesterszakos) hallgatók kerültek be 

ösztöndíjprogramunkba.  

A 2013-as évben is aktívan tevékenykedtek az előző évben bevont ösztöndíjasok: Krámos 

Dániel a „Lépj pályára” projekt előkészítésében, lebonyolításában segédkezett; Szabó 

Gabriella a JobNET-projektben folytatta tevékenységét alapítványunknál; Krajcsik Zsolt 

pedig a miskolci Dimenzió Közhasznú Alapítványnál töltötte gyakornoki idejét. 

 

 

Suhai Tímea és Krámos Dániel a 2013. évi Civil Expo-n Füzesabonyban 

 

 

 



 

 

ÖNKÉNTES ÉS GYAKORNOKI PROGRAM 

 

A Program célja, hogy szakmai tapasztalat és gyakorlat biztosításával növelje a fiatalok 

elhelyezkedési esélyeit. Továbbá elősegítse a társadalmi tudatosságot és az 

önkéntesség magyarországi gyakorlatának terjedését. Az alapítványnál eltöltött idő a 

civil szektor iránti elkötelezettséget erősíti és referenciaként szolgál az álláskeresésnél.  

A „JobNET: Fiatalok harca a munkanélküliség ellen” c. projektünkben Szabó Gabriella és 

Krámos Dániel, Ösztöndíj Programunk két kedvezményezettje tevékenykedett aktívan, 

valamint Tóth Gergő, és Füleki Flavián önkéntes kutatói munkát végeztek. A fiatalok a 

projekthez kapcsolódó kutatásban tevékenykedtek, asszisztenciát nyújtottak a készülő 

kiadvány és dvd összeállításában, továbbá részt vettek a JobNet projekt záró 

konferenciájának  előkészítési illetve utómunkálataiban. 

Önkéntesként végzett munkát továbbá Alex Kaufman, aki az alapítvány angol nyelvű 

kiadványának szerkesztésében segédkezett, valamint részt vett a RomaNet és a „Lépj 

pályára” projektek rendezvényein is. 

 

A program keretén belül megvalósult projektek: 

 

„Lépj pályára!“- Civilek a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növeléséért 

(HUSK/1101/1.6.2-0107) 

A projekt átfogó célja volt, hogy hozzájáruljon az észak-kelet magyarországi és 

kelet-szlovákiai térség gazdasági növekedéséhez és versenyképességének 

javításához a 30 év alatti fiatal, főként kvalifikált, de hátrányos helyzetű munkavállalók 

munkaerő-piaci esélyeinek növelésével. 

A projekt célkitűzései és főbb tevékenységei: 

- 10-10 fiatal gyakorlati, munkavállaláshoz szükséges kompetenciáinak fejlesztése, a 

meglévő tudásuk elmélyítése a nonprofit szektort illetően; 

- 10-10 civil szervezet foglalkoztatási kapacitásának fejlesztése a gyakornoki alkalmazás 

meghonosítása által; 

- egy civil hálózat kialakítása, mely fiatalokkal és a fiatalok munkanélküliségének 

kezelésével foglalkozik, s legjobb gyakorlataik összegyűjtése és terjesztése;  

- továbbá cél felhívni a nemzeti, regionális és helyi (köz)intézmények figyelmét, a 

probléma helyi szinten való kezelésének fontosságára, az intézkedések 

összeegyeztetésének, a szektorok közötti párbeszéd jelentőségére, illetve az érintett civil 

szervezetek jó gyakorlataira; 

- a fiatalok, civil szervezetek és egyéb résztvevők határon átívelő kapcsolatépítése, főként 

a politika által generált szlovák-magyar feszültséggel teli viszonyok oldása érdekében. 

A program meghirdetésre került a civil szervezetek és a fiatalok részére azzal a céllal, 

hogy felkutassuk az érdeklődő, tehetséges, hallgatói jogviszonnyal rendelkező 



 

 

fiatalokat annak érdekében, hogy tanulmányaikhoz igazodó témában gyakorlati 

lehetőséget biztosítsunk számukra a megye kiemelkedőbb civil szervezeteinél. A program 

segítségével  a fiatalok betekintést nyerhettek a civil szféra működésébe, valamint a 

program jó tapasztalatként szolgál későbbi szakmai jövőjüket tekintve. A programra 10 

Heves megyei szervezet és 14 hallgató jelentkezett, a hallgatók javarészt földrajz, 

kommunikáció és andragógia szakokról jelentkeztek. Végül 10 szervezet és 10 fő 

fiatal kiválasztása megtörtént. 

2013 április és május hónapokban került sor a két hónapos gyakornoki munkára, 

amelyet a kiválasztott hallgatók a tanulmányaikhoz és az érdeklődési körükhöz leginkább 

illeszkedő tevékenységet végző civil szervezetnél töltöttek. A gyakornokok az általános 

adminisztrációs feladatokon kívül segítettek a plakáttervezés, pályázatírás, 

honlapszerkesztés folyamataiban, valamint részt vettek különböző klubfoglalkozásokon 

és kerekasztal beszélgetéseken. 

Megvalósult egy 2 napos „Jó gyakorlat-látogatás és tapasztalatcsere“ rendezvény, melynek 

során a gyakornokságról cseréltek tapasztalatot a szlovákiai és magyarországi fiatalok 

és civil szervezetek képviselői Egerben. A projekt során a bevont fiatalok részt vettek 

továbbá a kassai Nemzetközi Konferencián és Civil Expón. A konferencia fő témája 

„Hogyan készítsük fel a fiatalokat a munkaerő-piaci kihívásokra?“ volt. A konferencián 

szakértőktől számos előadást hallgattak, valamint a szlovákiai és a magyaroroszági 

fiatalok és mentoraik interaktív prezentációk segítségével mutatták be a gyakornoki 

munkáikat. A nonprofit szektor népszerűsítése és a kapcsolatépítés céljából a civil 

szervezetek lehetőséget kaptak a bemutatkozásra a Civil Expón, amely rendezvényen a 

Kárpátok Alapítvány is részt vett kiállítóként. 

 

Lépj pályára! Zárókonferencia 

 



 

 

A projekt során elkészült egy 3 nyelvű (angol, szlovák és magyar nyelvű) kiadvány, 2013 

szeptemberében pedig lezárult a projekt. 

 

JobNET: „Fiatalok harca a munkanélküliség ellen” (529171-EFC-1-2012-1-HU-EFC-

CSP) 

A 2012 októberében elindult másfél éves nemzetközi kutatási program a fiatalok 

munkanélküliség elleni harcáról szólt. Fő célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok 

munkakeresésének harcára, és naprakész megoldást nyújtson a fiatalok munkanélküliség 

elleni küzdelemében, egész Európában; felkutassa és népszerűsítse azokat a 

kezdeményezéseket, amelyek sikeresen támogatják a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek 

növelését, s amely módszereket sikeresen lehet alkalmazni más EU tagállamokban isA 

projekt hat országában (Magyarország, Németország, Csehország, Lettország, 

Horvátország és Szlovákia) párhuzamosan zajlott a fiatalok munkanélküliség elleni 

harcáról szóló nemzetközi kutatási munka.  

A projekt 2012. október 1. és 2014. április 30. között valósult meg. A kutatás ideje 

alatt a résztvevő országok civil szervezetei és önkéntesei szorosan együttműködtek 

egymással. 

2013 -ban a kutatási munkafolyamat első fázisa lezajlott, melyben a 6 ország 

előkészítette a saját országára vonatkozó irodalmi áttekintését munkanélküliség 

témájában. Elkészült egy, a munkanélküliség kérdéseivel és problémáival foglalkozó 

kérdőív, melynek célcsoportja főként a 30 év alatti és 30 év feletti munkanélküli és 

munkavállaló fiatalok. Az önkéntesek szakmai felkészítése az interjúk kidolgozására 

vonatkozóan folyamatos volt. Magyarországon végül 25 db interjú készült el, majd az 

interjúösszegzéssel egy időben elkészült egy ajánlás a fiatalok munkanélküliségével 

kapcsolatos problémák megoldására vonatkozóan. A 6 országban a kutatási 

munkafolyamat Dr. Guszmann Gergely irányításával zajlott le. 

2013 novemberében “Aktív állampolgárok összefogása az ifjúsági munkanélküliség 

kezeléséért” címmel egy  nemzetközi konferencia keretében kerültek bemutatásra a 

kutatási eredmények. A fiatalok munkanélküliségének kezelésére irányuló jó gyakorlatok 

megosztása terén a 17 európai ország szakértői cseréltek tapasztalatot, elsősorban a 

következő témákban: fiatalok vállalkozóvá válását segítő módszertan, 

készségfejlesztés, gyakornoki lehetőségek, mentorálás, a korai iskolaelhagyás 

elleni harc, ifjúsági bankok. Bár Lengyelországban nem zajlott kutatás, a Nemzetközi 

Visegrádi Alap támogatásának, illetve a „European Cooperation Center” 

közreműködésének köszönhetően lengyelországi szakembereket is meghívtunk a 

nemzetközi konferenciára, hogy szélesebb képet kapjunk az ottani helyzetről és jó 

gyakorlatokról. 

 

http://karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/x20116_lepjpalyara_angol_0.pdf
http://karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/x20116_lepjpalyara_magyar_0.pdf
http://karpatokalapitvany.hu/iras/jobnet-konferencia


 

 

 

JobNet Konferencia 2013. november 13-14. 

 

 

 EGYÉB ESEMÉNYEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, HÍREK 

 

Transnational Giving Europe (TGE) 

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 és magánszemélyek 

számára adókedvezményeik érvényesítésének biztosításával segítse elő az Európán 

belüli határon átívelő adományozást. Tagjai kiemelkedő kapcsolatokat ápolnak az 

országukban működő nonprofit szervezetek többségével és élvezik a nemzeti hatóságok 

bizalmát. A Kárpátok Alapítvány – Magyarország 2012-ben lett tagja a hálózatnak. 

További információt a hálózatról a www.transnationalgiving.eu honlapon talál. 

http://www.transnationalgiving.eu/


 

 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország 2013-as évben is hálózati tagként működött, ebben 

az időszakban a MOL Nyrt. jóvoltából 30.000 EUR adomány érkezett a hálózatnak 

köszönhetően alapítványunkon keresztül. 

 

Tanulmányutak 2013 - Nyári Egyetem amerikai fiataloknak 

 

Ahogyan a korábbi években, a Kárpátok Alapítvány idén is részt vett az atlantai (US) 

Georgia Műszaki Egyetem (GeorgiaTech) fiatal egyetemistáknak szervezett nyári 

programjában. A fiatalok 4 hétig tartó magyarországi látogatásuk során elsősorban a 

Magyarországon működő szociális vállalkozásokat, valamint budapesti és vidéki 

civil szervezetek működését tanulmányozzák.  

2013-ban hét amerikai hallgató és tanáraik az Alapítvány szervezésében ellátogattak 

Szomolyára, ahol a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület bemutatta a 

bükkaljai kaptárkövek megmentéséért lebonyolított projektjét, a Szomolyai Romákért 

Egyesület pedig egy nemrégiben felújított pinceházban vezette körbe a fiatalokat. Ezt 

követően a Noszvajon található Farkaskői Barlangok Alkotótelepen egy korábban 

lakóbarlangból kialakított mővésztelepen nézhettek körbe, majd ellátogattak egy 

borospincerendszerbe is. 

A diákok ezen felül megismerkedtek a Kárpátok Alapítvány működésével, programjaival, 

valamint Eger város nevezetességeivel is. 

 

 

Az amerikai fiatalok Noszvajon 



 

 

1. melléklet 

A 2013-as év projektjeinek, programjainak pénzügyi kimutatása 

 

Programok, projektek megnevezése Összeg 

JobNET: „Fiatalok harca a munkanélküliség ellen” 

(529171-EFC-1-2012-1-HU-EFC-CSP) 
3 896 300 Ft 

„Hét falu – egy hálózat. Peremhelyzetű falvak 

összefogása három kistérség határán” (TÁMOP 5.1.3.-

09/2-2010-0015) 

5 978 679 Ft 

„Észak-magyarországi civilek a munkaerőpiaci 

(re)integrációért” (ÉMOP-3.3.1-11-2011-0029) 

Főpályázó: SZETA Egri Alapítványa 

4 465 143 Ft 

Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) II. (2012-2016) 16 108 048 Ft 

Svájci Civil és Ösztöndíj Alap 8 518 283 Ft 

„Lépj pályára!“- Civilek a fiatalok munkaerő-piaci 

esélyeinek növeléséért (HUSK/1101/1.6.2-0107) 
12 988 003 Ft 

„RomaNet – közösségi alapú kapacitásépítés” projekt 

(HUSK/1101/1.5.1./0104) 
21 326 130 Ft 

Összesen: 73 280 586 Ft 

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 810 000 Ft 

Összes projekt és program 74 090 586 Ft 

 



 

 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma 2013-ban 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök  

Szekeres Zsolt – kuratóriumi tag  

Sibelka György – kuratóriumi tag 

 

A Kárpátok Alapítvány munkatársai 2013-ban 

Bata Boglárka – ügyvezető igazgató 

Csomós Beáta – program menedzser 

Babcsa Ivett – program koordinátor 

Magyar Anikó – program koordinátor 

Kiss Anikó – program koordinátor 

Dávid Diána – projekt asszisztens 

Havasi Norbert – program koordinátor 

Lakatos Györgyi – projekt koordinátor 

Tóth Réka – projekt koordinátor 

 

Füleki Flavián – ösztöndíjas gyakornok 

Kondás Júlia – ösztöndíjas gyakornok 

Suhai Tímea – ösztöndíjas gyakornok 

Alex Kaufman - önkéntes 

Szabó Gabriella – önkéntes 

Tóth Gergő – önkéntes 

 

A Kárpátok Alapítvány–Magyarország ezúton szeretné megköszönni a segítséget 

támogatóinak, partnereinek és önkénteseinek!  

 

Elérhetőségek:  

Kárpátok Alapítvány-Magyarország  

A Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja  

3300 Eger, Mekcsey út 1.  

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/

