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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 négy, egymástól független alapítványból áll: 

- Kárpátok Alapítvány – Magyarország – www.karpatokalapitvany.hu 

- Fundacja Karpacka – Polska, Lengyelország – www.fundacjakarpacka.org 

- 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. 

 

 

 

 

 

http://www.karpatokalapitvany.hu/
http://www.fundacjakarpacka.org/
http://www.karpatskanadacia.sk/
http://www.carpathianfoundation.org.ua/


A 2014-ES 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 2014-ben megvalósult projekt: 

 

 „ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI CIVILEK A MUNKAERŐ-PIACI (RE)INTEGRÁCIÓÉRT”  

(ÉMOP-3.3.1-11-2011-0029) 

A Szegényeket Támogató Alap (SZETA) Egri Alapítványával 

konzorciumban megvalósított projekt célja a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportokkal foglalkozó civil 

szervezetek fejlesztése volt annak érdekében, hogy 

településükön, illetve a környékükön részt vállaljanak a 

hátrányos helyzetű emberek, különös tekintettel a roma 

népességre, mobilitási esélyeinek javításában, munkaerő-piaci 

(re)integrációjában. Célja volt továbbá szolgáltatások biztosításával elősegíteni az egri 

és az Eger környéki hátrányos helyzetű, különösen szegregált lakókörnyezetben élő, 



elsősorban roma családok társadalmi mobilitását, munkaerő-piaci (re)integrációját. A 

projekt 42.988.045 Ft támogatásban részesült. 

 

2014-ben a hátrányos helyzetű célcsoportokkal foglalkozó civil szervezetek részére 

képzések valósultak meg. A hátrányos helyzetű helyi lakosok számára a programba 

bevont szervezetek folyamatosan biztosítottak programokat jogi tanácsadás, mentori 

segítés, munkaerő-piaci tanácsadás és egyéb alacsony küszöbű szolgáltatások témákban. 

Hat fő hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása és képzése lezajlott, aminek 

eredménye volt, hogy 3 fő OKJ-s mezőgazdasági gazdaasszony, 3 fő pedig 

gépjárművezető képzést folytatott. Az OKJ-s képzés vizsgaidőpontjának csúszása miatt a 

program hosszabbítás után 2014 júliusában zárt sikeresen.  

 

BRIDGE PROGRAM 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország 2005 óta futó programjában az Északkelet-

Magyarországon, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, 

Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben működő civil szervezetek és 

önkormányzatok helyi, innovatív és fenntartható fejlesztési ötleteinek megvalósulását 

segíti elő, amellyel segítséget nyújt a szervezetek projekttervezési és megvalósítási 

készség fejlesztésében, a forráslehívó képességeik javításában és a szervezeti 

fejlődésüket illetően. A BRIDGE program három pillérre épül:  

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). 

 

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. FORDULÓ (2012-2016) 

 

 

 

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

társadalom fejlődését, valamint elősegítse 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 a családon belüli erőszakot. 

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

Kárpátok Alapítvány – Magyarország is megvalósító, lebonyolító partnerként szerepel. 

2013-2016 között három meghirdetés során pályázhattak magyarországi civil 

szervezetek projektjeik megvalósítására, a szétosztható keretösszeg 11.150.000 € (3,2 

milliárd Ft). A szervezetek az alábbiformákban kaphatnak támogatást: 

1. Makroprojektek által, melynek keretében a pályázatokat két további témakörben 

lehet benyújtani: 

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

érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásuk 

fejlesztése, munkájuk támogatása és tudásuk, tapasztalataik, képességeik átadása a civil 

szektor más szervezeteinek a demokrácia és emberi jogok (1), a női jogok és 

esélyegyenlőség (2), illetve az ifjúsági és gyermekjogok (3) 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 által, amelyen belül 7 témakör pályázható. A 

Kárpátok Alapítvány az alábbi két témakör gazdája: 

 Ifjúság- és gyermekügyek; 

 Közösség- és szervezetfejlesztés. 



3. Egyéni ösztöndíjas tanulmányutak célja a magyarországi civil szektor szakemberei 

számára olyan tanulmányutak megvalósításának támogatása, amelyek keretében 

lehetőség nyílik az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogató országaiban 

(Norvégia, Izland és Lichteinstein esetében) tevékenykedő civil szervezetek munkájának 

gyakorlati megismerésére. 

 

2014. január elején kiírásra kerültek az első fordulós pályázatok, melyeket 2014. január 

13-tól lehetett benyújtani elektronikus úton. 2014. február 27-én, a meghirdetett 

határidőben este 6 órakor lezárult az NCTA második, kis- és közepes projekt 

felhívására érkező első fordulós pályázatok beadása. Eddig az időpontig összesen 

1731 véglegesített, beadott pályázatot rögzített a rendszer, ezek közül 898 kis-, 

833 pedig közepes közepes projekt; ezek közül 518 érkezett a Közösség és 

szervezetfejlesztés (C témakör), valamint 333 az Ifjúság- és gyermekügyek (D) 

témakörben. A Norvég Civil Támogatási Alap hét témakörének Bíráló Bizottságai 2014. 

április 9. és 17 között megtartott üléseiken hoztak döntést a február végi határidővel 

benyújtott első fordulós pályázatok (projektötletek) továbbjutásáról illetve elutasításáról. 

A rekordszámú, összesen 1731 pályázat közül 1554 bizonyult megfelelőnek a formai 

előszűrésen – közülük 289 kapott lehetőséget a részletes projektterv kidolgozására a 

második fordulóban (C témakörben 39, D témakörben 34). 

 

A 2014. január 13-án megjelent kis- és közepes pályázati felhívások, valamint a 

decemberben kiírt akciópályázat kapcsán civil szervezetek számára január közepétől 

február közepéig minden megyében legalább egy alkalommal pályázati fórumot és 

konzultációt tartottunk azonos tartalommal. 

 

A 7 témakörben minden pályázatot legalább két, külső független szakértő 

pontozott és értékelt a pályázati felhívásban közzétett szempontrendszer szerint. Az 

értékelések alapján rangsorolt pályázatok továbbjutásáról minden témakörben 

háromfős Bíráló bizottságok döntöttek, amelyek két tagja „belső”, a lebonyolító 

alapítványok delegáltja, egy pedig felkért külső közreműködő volt. Az üléseken 

megfigyelőként részt vettek a támogató országok képviselői és a magyar 

kormány küldötte is, akik elégedetten nyilatkoztak a pártatlan eljárásrendről és 

a magas szakmai színvonalon végzett munkáról. 

 

2014. szeptember 1-jén meghirdetésre került az Alap harmadik (és ebben a 

periódusban egyben utolsó) pályázati felhívása civil szervezetek támogatására. Ahogy 

eddig is, a kiírás célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, 

valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható 

fejlődés alakításában”. A korábbi felhívásokhoz hasonlóan ismét 7 témakörben 



nyújthattak be pályázatot a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő civil 

szervezetek.  

 

A telefonos és e-mailes tanácsadás mellett a pályázatírás időszakában a lebonyolító 

alapítványok helyi civil szervezetek és közösségek meghívására tájékoztató fórumokat 

és projekttervező műhelymunkákat tartottak az ország egész területén (akár este és 

hétvégén is). 

 

A pályázat ezúttal is kétfordulós volt: először csak egy rövid projektkoncepciót kellett 

benyújtani, melyek elbírálása után a második fordulóba továbbjutó szervezetek adhatták 

be részletes pályázatukat – a végső támogatási eredmény 2015. év februárjában 

várható. 

2014. október 15-én a meghirdetett határidőben, este 6 órakor lezárult az NCTA 2014. 

szeptember 1-én meghirdetett, kis- és közepes projekt felhívás első fordulós 

pályázatainak beadása. Az összesen 978 (493 kis- és 485 közepes) véglegesített, 

beadott pályázat - a korábbi kiírások tapasztalatai alapján - ezúttal is kb. tízszeres 

túljelentkezést jelent. C témakörben 244, míg a D-ben 174 pályázat került 

véglegesítésre.  

 

A lebonyolító alapítványok munkatársai egészen a beadás pillanatáig ügyeletet tartottak 

és segítettek a pályázóknak a felmerülő technikai és egyéb problémák megoldásában. 

 

A beadás lezárása után megkezdődött a beérkezett pályázatok formai előszűrése. A 

formai okok miatt kizárt pályázatok az eredményről értesítést kaptak, kérdéses 

esetekben pedig szükség szerint tisztázó kérdéseket tettünk fel. A formai előszűrés 

zárását követően a pályázatok tartalmi értékelése zajlott, külső szakértők bevonásával, a 

pályázati felhívásban és az értékelési szabályzatban ismertetett szempontok szerint. 

 

A hét témakör Bíráló Bizottságainak 2014. november 21. és 27. között megtartott ülésein 

hoztak döntést az október 15-ei határidővel benyújtott első fordulós pályázatok 

(projektötletek) továbbjutásáról, illetve elutasításáról. A nagyszámú, összesen 978 

pályázat közül 948 bizonyult megfelelőnek a formai előszűrésen – közülük 280 kapott 

lehetőséget a részletes projektterv kidolgozására a második fordulóban, ezek közül 

C témakörben 40, D témakörben 21. 2014 decemberének első felében a lebonyolító 

alapítványok egynapos felkészítő műhelymunkákat szerveztek a továbbjutóknak több 

helyszínen a felhívás céljainak minél inkább megfelelő pályázatok kidolgozása érdekében. 

 

Az új pályázati lehetőséggel párhuzamosan folyt a második körben támogatás nyert 136 

szervezettel a szerződések megkötése és az első részletek folyósítása. Közben lezáráshoz 



közeledtek (vagy már le is zárultak) az első körben támogatott kisprojektek, míg a civil 

szervezetek szélesebb körének fejlesztését, képzését vállaló két-két és fél éves 

makroprojektek a megvalósítás első évének végén járnak. 

 

„Legyél te is on the spot! - Helyszíni tudósítókat keresünk" ifjúsági tanulmányút 

pályázati kiírásunkra a 2014. január 31-ei határidőig mindösszesen 68 pályázati munka 

érkezett be az elektronikus pályázati felületen. 2014. március 21-én az ifjúsági 

tanulmányút pályázatok esetében – a 72 pályamunkát benyújtók közül a 15 

legígéretesebb pályázó szóbeli meghallgatását követően – a felkért szakmai zsűri 5 

pályázat támogatását javasolta. 2014. második felében újra meghirdetésre került a 

„Legyél te is on the spot” pályázati felhívás. 

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

weboldalon tájékozódhat! 

 

 

SVÁJCI-MAGYAR CIVIL ÉS ÖSZTÖNDÍJ ALAP 

 

 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) és a Svájci Fejlesztési Ügynökség (SCDO) 

támogató döntése alapján a Kárpátok Alapítvány – Magyarország, 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 

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

vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, az alábbi két témakörben: 

- Szociális szolgáltatások nyújtása; 

- Környezeti kihívásokra adott válaszok. 

A 2014-es évben a civil alap második kiírása zárult. A Szociális szolgáltatások 

nyújtása témakörben 2014. február 27-én hozott döntést a Kisprojekt Elfogadó 

Bizottság. Ebben a fordulóban – mivel előzőleg a teljes, roma integrációra szánt alap 

kiosztásra került – csak szociális szolgáltatások fejlesztésére és nyújtására lehetett 

pályázni. 38 kisprojekt került támogatásra összesen 212 681 662 Ft összegben, illetve 

egy tartaléklistás pályázat került kijelölésre. 

http://www.norvegcivilalap.hu/


A Környezeti kihívásokra adott válaszok témakörben 2014. február 25-én hozott 

döntést a Kisprojekt Elfogadó Bizottság: 12 kisprojekt támogatása mellett döntöttek 

összesen 64 337 948 Ft összegben. 

 

Az ÖSZTÖNDÍJ ALAP, melyet a Kárpátok Alapítvány – Magyarország kezel, célja olyan 

komplex projektek támogatása, amelyek marginalizált helyzetű diákokat segítenek 

középfokú tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában abból a célból, hogy sikeresen 

befejezhessék tanulmányaikat, tovább tanuljanak, illetve szakmát szerezzenek. A 

programról bővebb információt a www.svajcivil.hu honlapon találhat! 

 

A 2014-es évben zárult le az ösztöndíj alap első éve és ezzel párhuzamosan történt a 

kisprojekt-végrehajtók által készített félidős pénzügyi és szakmai beszámolók elfogadása.  

 

„HÉT FALU – EGY HÁLÓZAT. PEREMHELYZETŰ FALVAK ÖSSZEFOGÁSA HÁROM KISTÉRSÉG 

HATÁRÁN” (TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0015) 

 

 2011 novemberében a Szegényeket Támogató Alap 

(SZETA) Egri Alapítványával konzorciumban elindult a 

Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért pályázati konstrukció projektje. A 

projekt időtartama 2011. november 1. – 2014. június 

30. volt. 

A közösségi felzárkóztatás hét Heves megyei településen (Bükkszentmárton, 

Egerbakta, Hevesaranyos, Sirok, Szajla, Szúcs, Terpes) a következő programelemek 

megvalósításával történt: 

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

órában nyújt alapvető szolgáltatásokat, segítséget nyújt a hivatali ügyek intézésében; 

- képzések keretében felzárkóztató és munkaerő-piaci készségek fejlesztésére irányuló, 

pályaismeret-bővítési, informatikai és kommunikációs készségfejlesztés, háztartási és 

életvezetési praktikák tanácsadása, családi közösségi programok, közösségi akciók, 

valamint a gyerekek részére tanodai foglalkozások, kirándulások, nyári táborok 

lebonyolítására került sor; 

- a települések humán szakembereinek összefogásából létrejövő Szakmai Műhely 

felméri a helyi szükségleteket és szolgáltatásfejlesztési stratégiát készít. A 

Szakmai Műhelyben havonta megrendezésre kerültek esetmegbeszélések, szupervíziók, 

esetkonferenciák. A szakemberek a projekt ideje alatt három készségfejlesztő tréningen 

és két tanulmányúton vettek részt. 

A projektben fontos szerepet kaptak a civil szervezetek, informális kisközösségek, 

kistérségi szereplők aktivizálása, erőforrásaik feltérképezése, közösségi-közéleti 

http://www.svajcivil.hu/


tevékenységük dinamizálása, együttműködésük erősítése, forrásteremtő kapacitásuk 

bővítése. A roma kisebbségi önkormányzatok, a települési önkormányzatok és a Szakmai 

Műhely bevonásával megalakuló Jövő Műhelyek összegyűjtötték a fejlesztési 

elképzeléseket, melyeknek megvalósítására vonatkozóan stratégiát dolgoztak ki. A tagok 

tréningeken és tanulmányutakon vettek részt, helyi és az akcióterület egészét érintő 

akciókat szerveztek. 

 

A projekt által megvalósított fejlesztés négy tevékenységcsoportra tagolódik, amelyek 

egymásra épülnek, ezáltal egymást erősítik: 

1. Közösségi házak működése 

A projektben szereplő hét településen működő közösségi terek (Hét Falu Közösségi 

Házak) központi helyet foglaltak el a mélyszegénységben élők elérésében és a helyi 

társadalom dinamizálásában, valamint a közösségfejlesztésben. A közösségi házak 

tevékenysége beépült a települések életébe, az ott dolgozó munkatárs állandó 

jelenlétével kiszámíthatóvá tette a szolgáltatások elérhetőségét. A közösségi házak olyan 

közszolgáltatásokat pótoltak, vittek közel a helyi lakosok és főként a mélyszegénységben 

élők számára, amelyek korábban nem voltak jelen a településeken, vagy nem voltak 

elérhetőek számukra a tömegközlekedés vagy az útiköltség hiányossága miatt. A hét 

településen átlagosan havonta 2000-2200 fő vette igénybe a közösségi házak 

szolgáltatásait. 

2. A mélyszegénységben élők helyzetének javítása 

A mélyszegénységben élők elérése és bevonása a folyamatos terepmunkával, a 

tevékenységekbe való részvételre irányuló személyes motivációval, valamint a 

közösségi házak használatának lehetőségével történt. Sor került 5.-6., 7.-8. illetve 9.-10. 

osztályos tanulók részére megrendezett felzárkóztató képzésekre, pályaorientációs 

tréningre, OKJ-s képzésre, valamint B kategóriás jogosítvány megszerzésére vonatkozó 

tevékenységekre. Emellett informatikai tanfolyam, kommunikációs és munkaerő-piaci 

készségek fejlesztése is megvalósult. Továbbá kiscsoportos praktika klubok, tanodák 

is létrejöttek, előbbiekben a nők kézimunkázhattak és beszélgethettek, utóbbi 

alkalmakkor a gyerekek fejleszthették tanulási készségeiket. Maradandó élményt 

nyújtottak továbbá a Magyarország felfedezésére irányuló kirándulások, valamint a 

gyerekeknek, fiataloknak szóló nyári táborok is. 

3. Helyi humánerőforrás fejlesztés 

Ezt a témakört erősítette azon emberek bevonása, akik laikusként, nem szakemberként 

kerültek a programba, ezáltal lehetőségük adódott főállásban munkát vállalni 

alkalmazottként. A helyi lakosok, főként a mélyszegénységben élők közül sokan 

bekapcsolódtak a Szakmai Műhely programjába és a helyi közösségi programok 

szervezésébe. A közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek számára szervezett 



tanfolyamokkal sikerült együttműködést kialakítani a különböző közszolgáltatást nyújtó 

intézményekkel. 

4. Helyi társadalomfejlesztés 

A projekt során sor került két egyesület revitalizására és öt új szervezet 

létrehozására. A szervezetek a civil műhely keretében megfogalmazták stratégiai 

elképzeléseiket, amelyek a helyi társadalmi viszonyok és szükséglethiányok javítását 

célozták meg. A hét egyesület részt vett a projektzáró rendezvény előkészítésében és 

megvalósításában. 

 

 

 

„CIVIL KARRIER” – HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA A NONPROFIT 

SZEKTORBAN (TÁMOP 1.4.1-12/1) 

 

A projekt 2014. június 1-el indult el, és e támogatásnak köszönhetően a Kárpátok 

Alapítvány – Magyarország 2 fő, diplomával rendelkező, 30 év alatti pályakezdő 

fiatalt foglalkoztathat főállásban 12 hónapon keresztül. Az Alapítvány vállalta a 

fiatalok plusz 3 hónap továbbfoglalkoztatását a támogatási időszakot követően. A 

fiatalok mentori segítséget kapnak, valamint egy szakirányú akkreditált képzésben 

is részt vehetnek. Az álláspályázat meghirdetését követően 2014 júniusában megtörtént 

a két fiatal kiválasztása, akik 2014. július elején kezdték el munkájukat, az NCTA 



programban program asszisztensként kezdtek el dolgozni 1-1 mentor irányítása alatt, 

olyan aktuális feladatok elvégzésében segítik a programvezetőket, mint pl. formai 

ellenőrzés, szerződéskötés előkészítése, ülések szervezése, lebonyolítása, beszámolók 

ellenőrzése, kapcsolattartás a pályázókkal, monitori látogatások, stb. 

 

FRED ROBEY – KÁRPÁTOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 

 

A program célja az Északkelet-Magyarországon élő hátrányos helyzetű diákok 

számára biztosítani az egyetem vagy főiskola sikeres elvégzését, valamint azon 

lehetőségeket, hogy tanulmányaik elvégzése után a régióban maradjanak. Szaktudással, 

szakmával rendelkező helyben maradó, a régió jobbításáért küzdő európai szintű 

értelmiségeket 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 biztosítása és egy tíz hónapos a „régióban a 

régióért” elnevezésű önkéntes munkaprogram megvalósítása valamely civil szervezetnél.  

A 2013/2014-es tanévben két fő alapszakos és egy fő mesterszakos ösztöndíjasok 

Suhai Tímea, andragógia szakos hallgató, Kondás Júlia, szociálpedagógia szakos hallgató 

és Füleki Flavián, geográfus mesterszakos hallgatók voltak az Eszterházy Károly 

Főiskoláról.  

Suhai Tímea és Füleki Flavián a Kárpátok Alapítvány – Magyarországnál tevékenykedett 

ösztöndíjas gyakornokként. Kondás Júlia az egri Nyitott Kapuk Egyesületnél töltötte 

gyakornoki idejét, mindemellett az Egri Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott 

nőknek tartott foglalkozásokat. 

 

Füleki Flavián, ösztöndíjas 

 

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. 

 

 



A program keretén belül megvalósult projekt: 

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

HU-EFC-CSP) 

A projekt hat országában, Magyarország mellett Németországban, Csehországban, 

Lettországban, Horvátországban és Szlovákiában párhuzamosan zajlott az a nemzetközi 

kutatási munka, amely a fiatalok munkanélküliség elleni harcáról szól. A projekt 2012. 

október 1. és 2014. április 30. között valósult meg. Célja volt felkutatni és 

népszerűsíteni azokat a kezdeményezéseket, amelyek sikeresen támogatják a fiatalok 

munkaerő-piaci esélyeinek növelését, s amelyeket alkalmazni lehet más EU 

tagállamokban is. A projektben Szabó Gabriella, Tóth Gergő és Füleki Flavián végeztek 

önkéntes kutatói munkát és segítséget nyújtottak a projekt asszisztenciájában a 2014. 

január és április közötti időszakban. A kutatás mellett dolgoztak a készülő kiadványon és 

DVD anyag összeállításán. Flavián és Gabriella részt vettek a projekt záró találkozóján 

a németországi Remangenben 2014. február 14-15-én. A találkozón a külföldi projekt 

partnerekkel közösen értékelték a projektben végzett munkájukat.  

 

 

A “JobNet” csapata 

 



 

a JobNet csapata a németországi Remagenben 

 

A projekt zárásaként 2014 áprilisában megjelent az angol nyelvű DVD, továbbá a 

nyomtatott kiadvány, amely a projekt bemutatása mellett a résztvevő országok legjobb 

gyakorlatait tartalmazza, valamint elkészült az angol nyelvű kutatási összefoglaló is. A 

kutatás ideje alatt a résztvevő országok civil szervezetei és önkéntes fiataljai szorosan 

együttműködtek egymással és minden kulcsszereplőt bevontak a közös munkába. A 

projekt felmérte a fiatalok munkanélküliségének fő okait, határokon átívelő, hálózati 

együttműködésekben, széles körben vizsgálta a háttérben húzódó okokat, gyakorlati 

példákat keresett és mutatott be arra vonatkozóan, hogyan lehet eredményesen segíteni 

a fiatal álláskeresőket, megérteni a munkaerő-piac szereplőinek elvárásait, illetve a 

gazdasági és a munkahelyválság kezelő módszereit. A program azokat az úttörő 

megoldásokat kereste és mutatta be, melyek a foglalkoztatás növekedését célozzák, új 

álláskeresési technikák alkalmazását vagy a fiatalok munkaerő-piacra történő belépését 

támogatják olyan programok alkalmazásával, amelyek például a vállalkozási készségek 

fejlesztésére, készségfejlesztésre, szakmai tanácsadásra, korai iskolaelhagyás kezelésére 

irányulnak, valamint ifjúsági bankok létrehozásával, illetve a fiatalok aktív munkába való 

bevonásával foglalkozó programok alkalmazásával. 

A kiadvány, a DVD anyag és a kutatási összefoglaló honlapunkon elérhető! 

 

PRONET - YOUTH LED SOCIAL PROJECT DEVELOPMENT 

 

A projekt egy fiataloknak szóló hosszú távú multidiszciplináris inkubátor projekt, 

amely keretein belül 7 országból 1-3 fős csapatok valósítják meg projektötleteiket. A 

projekt segíti a fiatalokat kapcsolati hálójuk építésében, a csapatok igényeihez igazodva 

kínál eszközöket és segítséget non-formális workshopok, kerekasztal beszélgetések, 

panel viták és tanulmányi utak szervezésével. A projekt célja, hogy a résztvevő országok 

http://karpatokalapitvany.hu/iras/jobnet-fiatalok-harca-munkan-lk-lis-g-ellen


csapatai között hosszú távú együttműködést generáljon, valamint hozzájáruljon a 

hosszútávon megvalósítható és fenntartható projektek megvalósításához.  

A programba 3 fő kapcsolódott be, akik 2014. november 7-12. között részt vettek az 

első szemináriumon Prágában. A találkozó célja az volt, hogy a résztvevők betekintést 

nyerjenek a projekttervezés folyamatába, és azt a saját projektjük kapcsán 

hasznosítani tudják. A szemináriumon megtervezték a projektötletük megvalósításához 

szükséges lépéseket és elkészítették a projekt Gantt-diagramját. 

 

 

Projekttervezés – első szeminárium, Prága, ProNet 



EGYÉB ESEMÉNYEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, HÍREK 

 

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 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 www.transnationalgiving.eu honlapon talál! 

 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország 2014-es évben is hálózati tagként működött, 

viszont ebben az évben nem történt adományközvetítés a hálózaton keresztül. 

 

 

A NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP KAPCSÁN TÖRTÉNTEK ÖSSZEFOGLALÁSA (2014) 

 

2014-ben a kormány és a Norvég Civil Támogatási Alap konfliktusától volt hangos a 

sajtó. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) 

eljárása értelmében 2014 szeptemberében a konzorciumi tagok közül elsőként a 

Kárpátok Alapítvány-Magyarország adószámát függesztette fel. Az ügy kirobbanása óta 

sok minden történt, jelenleg várjuk, hogy mi lesz a vége. Az üggyel kapcsolatos 2014-es 

történések kronológiai sorrendben a következők voltak: 

 

2014. január 

A magyar kormány egyoldalúan módosítja az EGT és Norvég Alap lebonyolításáért és 

monitorozásáért felelős struktúrát, intézményrendszert, mivel – minden előzetes 

bejelentés nélkül - megszünteti az azért korábban felelős Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökséget (NFÜ), és az alapok lebonyolítását áthelyezi a Széchényi Programirodához 

(amely államháztartáson kívüli intézmény – így a megállapodás értelmében nem 

kezelheti ezt az alapot). 

 

http://www.transnationalgiving.eu/
http://karpatokalapitvany.hu/iras/id-n-20-ves-k-rp-tok-alap-tv-ny-de-vajon-j-v-re-lesz-mit-nnepeln-nk


2014. április          

Lázár János levelet küld a norvég külügyminiszternek, amelyben kéri, hogy a donor 

országok gondolják újra a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) működését. Csepreghy 

Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációjáért felelős helyettes 

államtitkára pedig már addig megy el, hogy „párthoz kötődő szélhámos gittegyleteknek” 

nevezi az NCTA-t kezelő szervezeteket. A konzorcium nyílt levélben válaszol, amelyben 

meghívja Lázár Jánost az ügyek tisztázása érdekében. 

 

2014. május           

Norvégia, Liechtenstein és Izland felfüggesztette az EGT és Norvég Alapok működését, 

kifizetéseit Magyarországon mivel egyoldalú szerződésszegésként értelmezik a magyar 

kormány intézkedését, mely értelmében átszervezték a felelős intézményrendszert, 

struktúrát. Ugyanakkor a donorok a Norvég Civil Támogatási Alap működését 

nem függesztik fel. 

Még ugyanebben a hónapban Csepreghy Nándor bejelenti a médiának, hogy az NCTA-t a 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) fogja vizsgálni. A konzorcium tagjai csak egy 

héttel később kapnak hivatalos értesítést a KEHI ellenőrzésről. A Finanszírozási 

Mechanizmus brüsszeli irodája (FMO) bejelenti, hogy a KEHI ellenőrzés véleményük 

szerint minden jogi alapot nélkülöz. 

Az NCTA bíráló bizottságok egyes tagjainak neve kiszivárog a médiába.  

 

2014. június 

A KEHI kiszáll a konzorciumot alkotó szervezetekhez és dokumentumok átadását 

követeli. A szervezetek folyamatosan vitatják az ellenőrzés jogosultságát, de nem kapnak 

ezzel kapcsolatos kérdéseikre hivatalos választ a KEHI-től. A KEHI 58 támogatott civil 

szervezet részletes anyagait is kéri, előbb a konzorciumtól, majd közvetlenül az 

érintettektől. A KEHI szankciókkal fenyegetőzik (bírság, adószám felfüggesztése). A 

konzorcium tagjai csak az Alap általános keretére és pénzügyi menedzselésére vonatkozó 

dokumentumokat adják át (számlák, bizonylatok stb.). Nem adják át a sikertelen és 

sikeres pályázókra és a bizottsági tagokra vonatkozó dokumentációt (azaz semmilyen 

olyan adatot, amelyek "érzékenyek", a mindennapi működést befolyásolják, illetve, 

amelyek kezelője nem ők, hanem a brüsszeli Finanszírozási Mechanizmus Iroda). 

 

2014. július            

Orbán Viktor nyilatkozata szerint a magyarországi civilek "külföldiek által fizetett politikai 

aktivisták", akik "befolyást kívánnak adott pillanatban és adott kérdésekben gyakorolni a 

magyar államéletre". 

 

 

http://hvg.hu/gazdasag/20140430_Csepregyh_szelhamos_gittegyletek_kezelik
https://norvegcivilalap.hu/hu/node/8231
http://www.norvegia.hu/News_and_events/EGT_%C3%A9s_Norv%C3%A9g_Finansz%C3%ADroz%C3%A1si_Mechanizmus/Az-EGT-es-Norveg-Alapok-felfuggeszti-a-magyarorszagi-kifizeteseket/#.VgG_m9_tmko
http://kehi.kormany.hu/http-hvg-hu-itthon-20140521-a-kehi-vizsgalja-majd-a-norveg-alapot
http://kehi.kormany.hu/http-hvg-hu-itthon-20140521-a-kehi-vizsgalja-majd-a-norveg-alapot
http://444.hu/2014/05/31/titkos-nevsort-adott-ki-a-kormany-hogy-megmondja-kivel-van-baja/
http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/hogyan-l-vissza-kehi-hivatali-hatalm-val
https://www.youtube.com/watch?v=8xS0LdBsGTU
https://www.youtube.com/watch?v=8xS0LdBsGTU


2014. szeptember 

Nyomozók jelennek meg azt Ökotárs Alapítvány, annak könyvelője, IT partnere és a 

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány irodáiban, valamint az Ökotárs Alapítvány 

egyik munkatársának otthonában. 

A konzorcium tagjait értesíti a NAV adószámuk felfüggesztéséről, amire a KEHI 

elnökének kérése alapján került sor. A konzorcium valamennyi tagja fellebbez a 

határozat ellen. 

 

2014. október-november 

A KEHI sajtótalálkozón ismerteti az NCTA vizsgálat eredményeit. A sajtó koncepciós 

perhez hasonlítja az eljárást. A konzorcium szerint lehetetlen érdemben reagálni a KEHI 

által készített jelentésben szereplő „tényekkel nem alátámasztott” vádakra. Az illetékes 

norvég miniszter nem fogadja el Lázár János meghívását, szerinte nincs mit megbeszélni 

a civil pénzek és a KEHI-jelentés ügyében. Tove Skarstein norvég nagykövet az ATV 

műsorában megismétli, hogy nem fogadják el a KEHI vizsgálatát. A KEHI vizsgálat 

eredményeképp közölték, hogy hűtlen kezelés, költségvetési csalás, magánokirat-

hamisítás és jogosulatlan pénzügyi tevékenység a gyanú – ezzel az eredménnyel a 

norvég nagykövet nem értett egyet, a két ország közötti egyezmény értelmében a KEHI-

nek nincsen jogalapja a Norvég Civil Alapot vizsgálni. 

A KEHI – állítólag – feljelentést tesz az NCTA vizsgálata során megállapított 

szabálytalanságok miatt. 

 

 

http://index.hu/belfold/2014/09/08/keszenletisek_akcioznak_az_okotarsnal/
http://hvg.hu/gazdasag/20140918_Norveg_penzek_Egy_civil_szervezetnek_mar
http://vs.hu/kozelet/osszes/norveg-alap-az-osszes-penzoszto-adoszamat-felfuggesztettek-0918
http://vs.hu/kozelet/osszes/norveg-alap-az-osszes-penzoszto-adoszamat-felfuggesztettek-0918
http://kehi.kormany.hu/download/a/51/c0000/NCTA_jelentes.pdf
http://www.atv.hu/belfold/20140910-tove-skarstein-nincsen-jogi-alapja-a-kehi-vizsgalatnak
http://www.atv.hu/belfold/20140910-tove-skarstein-nincsen-jogi-alapja-a-kehi-vizsgalatnak


A 2014-es év projektjeinek, programjainak pénzügyi kimutatása 

Programok, projektek megnevezése Összeg (Ft) 

JobNET: „Fiatalok harca a munkanélküliség ellen” 529171-

EFC-1-2012-1-HU-EFC-CSP” 
2 665 684 

“Civil Karrier” - hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatása a 

nonprofit szektorban – (Támop 1.4.1-12/1) projekt 
3 927 832 

„Hét falu - egy hálózat. Peremhelyzetű falvak összefogása 

három kistérség határán” 

(TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0015) 

7 679 183 

„Észak-magyarországi civilek a munkaerőpiaci 

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

SZETA Egri Alapítványa 

3 960 591 

Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) II. (2012-2016) 29 702 823 

Svájci Civil és Ösztöndíj Alap  8 960 519 

“ProNet – Youth led social project development” 92 270 

NEA Működési támogatás (NEA-TF-13-M-0818) 250 000 

Összesen: 48 028 383 

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 443 076 

BRIDGE Program 0 

Transnational Giving Europe 0 

Összes projekt és program 48 471 459 

 



A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma 2014-ben 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök  

Szekeres Zsolt – kuratóriumi tag  

Bata Boglárka – kuratóriumi tag 

 

A Kárpátok Alapítvány munkatársai 2014-ben 

Bata Boglárka – ügyvezető igazgató 

Babcsa Ivett – program koordinátor 

Csomós Beáta – program menedzser 

Dulai András – prgram asszisztens 

Fodor Réka – irodai munkatárs 

Havasi Norbert – program koordinátor 

Szabó Gabriella – program asszisztens 

Száraz András – program koordinátor 

Vaszily Gábor – program asszisztens 

Vartik Melinda – pénzügyi vezető 

 

Füleki Flavián – ösztöndíjas gyakornok 

Kondás Júlia – ösztöndíjas gyakornok 

Suhai Tímea – ösztöndíjas gyakornok 

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, Felvégi út 53.  

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

cfhu@cfoundation.org   

www.karpatokalapitvany.hu  

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

