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Küldetésünk 
 
A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, 
amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének javítása, a 
régió társadalmi, gazdasági, etnikai, kulturális és környezeti értékeinek megırzése és 
fenntartható fejlıdésének elısegítése.   
 
 
Bemutatkozunk  
 
A Kárpátok Alapítvány-Magyarország az öt, önálló jogi személyiséggel rendelkezı 
Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja, mely Lengyelország, Magyarország, Románia, 
Szlovákia és Ukrajna határ menti térségeiben pénzügyi és szakmai segítséget nyújtva 
bátorítja a civil, az önkormányzati és az üzleti szektorok innovatív fejlesztési 
kezdeményezéseit. A Hálózat a régió közös jellemzıire és szükségleteire reagálva 
közös határokon átívelı programokat és projekteket valósít meg.  
 
 

 
Kárpátok régió 

 
Az Alapítvány a kezdetektıl tagja a nemzetközi Hálózatnak. Határokon átívelı 
regionális alapítványként mőködik, elsısorban a Kárpátok régió magyarországi 
területén – Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék – mőködı non-profit szervezetek és helyi 
önkormányzatok számára nyújt segítséget. 
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Bátorítjuk a non-profit, állami és profitorientált szervezetek együttmőködését, a 
határokon átívelı és interetnikus közeledéseket: 
• közösség alapú vidékfejlesztési,  
• humán-erıforrás fejlesztési, 
• kulturális és környezeti értékmegırzı, 
• társadalmi kapcsolatokat fejlesztı programjainkkal és projektjeinkkel.  
 
Célunk a társadalmi tudatosság, szerepvállalás és összetartás; a regionális érték- és 
identitástudat erısítése.  
 
 
 

 
A 2010. év legjelentısebb programjai és projektjei 

 
 
BRIDGE - Híd Európába - Legjobb vidéki kezdeményezések támogatása a 
felzárkózás érdekében 
 
A 2005 óta futó Program célja az elmaradott, vidéki területek, térségek (Kárpátok 
régió) helyi szereplıinek támogatása újító ötleteik megvalósításában.  
A program keretén belül az Alapítvány partnerségi együttmőködés formájában 
komplex technikai és szakmai támogatást nyújt azon szervezeteknek (civil 
szervezetek és önkormányzatok), amelyek innovatív ötleteik megvalósítása érdekében 
pályázni kívánnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és Új Széchenyi Terv 
(ÚSZT) Operatív Programjaira. Célunk olyan kölcsönös elınyöket nyújtó partnerségek 
kialakítása, amelyek helyi innovatív ötletek megvalósítására, hosszútávon történı 
fenntartására irányulnak.  
A Kárpátok Alapítvány-Magyarország az alábbi lehetıségeket komplexen kínálja fel a 
programban résztvevı szervezetek számára: 
1. Projekt elıkészítés - ingyenes szakmai és technikai segítségnyújtás a programban 
résztvevı szervezetek számára: pályázati ötletek kidolgozásához, azok pályázati 
formába öntéséhez és a pályázatok elıkészítéséhez és elkészítéséhez. 

2. Önerı biztosítása – a Kárpátok Alapítvány – Magyarország vállalja, hogy – a 
megvalósítandó projektekben partneri részvétele révén – biztosítja a partnertıl elvárt 
önrész 100%-t; ezáltal a projektek teljes önrészének biztosításához minimum 25%-ban 
maximum 75%-ban járul hozzá. 

3. Projekt minıség-biztosítás - a Kárpátok Alapítvány-Magyarország, partnerként 
közremőködik a nyertes, támogatott projektek megvalósításában projektminıség-
biztosítási feladatok, projektirányítási és egyéb a projekt megvalósításával összefüggı 
adminisztratív és igény esetén bizonyos szakmai feladatok ellátása formájában 
(elırehaladási és pénzügyi jelentések elkészítése, monitoring és egyéb 
minıségbiztosítási feladatok, kapcsolattartás a közremőködı szervvel, szervezési és 
adminisztratív feladatok). 
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Kárpátok régió 

 
2010-ben két projekt megvalósításában vállalt szerepet az Alapítvány a BRIDGE 
Program keretein belül:  
- Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése (A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretein belül valósult meg.)  
- Az önkéntesség elterjesztése Heves Megyében (A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, szintén a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretein belül valósult meg.) Az Alapítvány egyrészt a projekt ötlet 
pályázati formába öntésében nyújtott asszisztenciát, másrészt egy a Heves megyei 
önkéntes központ kialakítását elısegítendı kérdıíves felmérést végzett a megyében. 
Ezen túl az Országos Hagyományırzı Cigány Egyesület felkérésére az Európai Unió 
Tanácsának Emberi Jogi Biztos Hivatalához és a Svéd Királyság Budapesti 
nagykövetségéhez benyújtott Elsı Európai Cigány Zene- és Táncfesztivál címő 
pályázat, továbbá az Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület 
megkeresésére két, a Kaptárkı Természetvédelmi és Kulturális Egyesület 
kezdeményezésére pedig egy projekt fejlesztésében vett részt az Alapítvány. 
 
 
Közösségi Központok Fejlesztési Alap  
 
Az Alap 2008-ban indult útjára, elsıdleges célja a vidéki területeken mőködı általános- 
és középiskolák közösségépítı, és közösségfejlesztı tevékenységeinek támogatása, 
amelyek a fiatal generáció esélyeinek növelésére, felzárkóztatására irányulnak.  
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A program hosszú távú célja hogy a helyi iskolák kezdeményezéseként fenntartható 
közösségi központok alakuljanak ki, és ezáltal a Kárpátok régió vidéki területein 
összetartó, együttmőködı közösségek jöjjenek létre. 
2008-ban a túrkevei Kossuth Iskoláért Alapítványt „Bölcsıd-e táj” program a vidéki 
népesség megtartásáért projektje és a telkibányai "FOGADO" Észak-Abaúji 
Közösségfejlesztık Köre nyert támogatást. A projektek célja helyi közösségi 
kezdeményezéső képzési programok szervezése a civil szervezetek és oktatási 
intézmények bevonásával; a közösségi fejlıdésben érdekelt érintettek közötti 
együttmőködés elısegítése volt. A két szervezet 15.000 USD-15.000 USD összegben 
kapott támogatást A támogatott projektek 2010-ben sikeresen lezárultak.  
 
 
 
 
RomaNet Program 
 
A RomaNet Program a Kárpátok Alapítvány-Magyarország 2002-ben indított 
programja, mely a roma és nem roma szervezetek (akár határokon átívelı) 
együttmőködésén alapuló tapasztalatcseréjét, kapcsolatépítését, és hálózatokba 
szervezıdését ösztönzi és támogatja. Célja a Kárpátok régióban élı roma közösségek 
által megfogalmazott problémák megoldására, hátrányainak csökkentésére és a 
roma kulturális értékek megırzésére irányuló projektek támogatása. 
A Program által megszólított roma szervezetekben 2008-ra megerısödött az igény, 
hogy kialakítsanak egy – a Kárpátok Régió roma közösségekért tenni akaró 
szervezeteket magába tömörítı – hálózatot. 
Ezen igényt erısítve és támogatva elsı lépésként 2008-ban Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyékben egy fórum- és képzéssorozat indult útnak és mőködik azóta is sikeresen.  
 
Kárpátok RomaNet Érdekképviseleti Hálózat fórum- és képzéssorozat 
 
A Nemzeti Civil Alapprogram által támogatott fórum- és képzéssorozat elsıdleges 
célja felmérni, hogy milyen fıbb problémákkal küzdenek a roma civil szervezetek, 
közösségek, valamint ennek megoldására milyen lehetıségeket látnak, és milyen 
segítségre van szükségük a céljaik elérése érdekében, továbbá a régióban mőködı 
roma szervezetek nagyobb hatásfokú együttmőködésének elısegítése.  
Az együttmőködések havi rendszerességgel megrendezésre kerülı személyes 
találkozók, fórumok által kerülnek fejlesztésre.  
2009 októberétıl bıvült a RomaNet fórumsorozat célcsoportja. A havi 1 alkalommal 
megrendezésre kerülı fórum/képzés a régió cigány civil szervezeteinek fiatal 
munkatársait célozta meg, annak érdekében, hogy saját szervezetük (egyesület vagy 
alapítvány) fejlesztéséhez közösségi alapon kapjanak segítséget, ötletet és 
bátorítást. 
A 2010-es képzés szakmai vezetıje Dr. Farkas Zsuzsanna szociológus, szociálpolitikus, 
a SZETA Egri Alapítványának kuratóriumi elnöke volt. A különbözı témákhoz 
kapcsolódóan más-más társelıadók színesítették a programot, mint Farkas Gábor 
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(kommunikáció, PR) – Heves Megyei Hírlap terjesztési igazgatója, Farkas Zsombor – 
MTA Gyerekesély Programiroda munkatársa, Lázár Györgyné – Szomolyai Romákért 
Egyesület elnöke. 
 
A képzés az alábbi témaköröket fogta át: 
- társadalmi problémák,  
- civilek szerepe a helyi társadalom fejlesztésében, 
- roma civil szervezetek szerepe az esélyegyenlıség megvalósításában, 
- roma történelem, 
- egyéni és szervezeti kommunikációs készségek fejlesztése. 
 
A program keretében 2010-ben 5 hónapon keresztül havi egy alkalommal került sor 
változó helyszíneken a képzések megtartására. 2010 májusában sikeresen lezajlott a 
projekt jó gyakorlat látogatása a szlovákiai Rimavska Sobotán (Rimaszombat), és 
Baraca és Sútor községekben, ahol többek között az utóbbi két falu roma 
polgármesterei tartottak beszámolót a helyi romák integrációja érdekében végzett 
tevékenységükrıl. A program folytatásaként 2010 októberétıl egy újabb képzési 
sorozat vette kezdetét, melynek fı célcsoportja az elızı év mintájára, szintén fiatal 
roma civil szervezeti tagok, munkatársak, önkéntesek. Ennek keretében 2010 
decemberéig további két találkozó került lebonyolításra.  
A sorozat két projekt keretein belül összesen 4.467.400 HUF támogatásban részesült 
a Nemzeti Civil Alapprogram jóvoltából, ebbıl összesen 2.217.102 HUF került 
felhasználásra 2010-ben. 
 
 

 
Szomolyai RomaNet program 
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Roma Projektasszisztens Képzés 
 
E projekt keretében olyan roma civil szervezeteknek nyújt az Alapítvány 
továbbképzési lehetıséget, akik a roma társadalom fejlıdéséért, az esélyegyenlıségi 
feltételek megteremtéséért aktívan tenni akarnak, s megvalósításra váró projekt 
ötletekkel rendelkeznek, de a megfelelı finanszírozás megszerzése és a projektek 
minıségi lebonyolítása meghaladja kapacitásukat. E projekt keretében képessé tesszük 
ezeket a szervezeteket ötleteik formába öntésére és megvalósítására; gyakorlati jellegő 
ismeretekkel látjuk el a résztvevıket.  
 
 

 
RomaNet képzés (Eger) 

 
A projekt 2009 decemberében egy kétnapos képzési alkalommal kezdıdött, 2010-ben 
összesen három alkalommal zajlottak képzések. 2010. március 26-án egy tanulmányi 
kirándulás keretében Kerecsend községbe látogatott el a csoport, ahol a roma 
integráció helyi megvalósítási példáival ismerkedhetett meg: a térségben kiemelkedı, 
a kompetencia alapú oktatást szorgalmazó, valamint a harmadik osztálytól a 
gyermekek órarendjét etnikai ismeretekkel színesítı általános iskolai gyakorlatról 
beszélt Gasparovics Istvánné, a helyi általános iskola igazgató helyettese.  
A képzés lezárásaként résztvevık mindegyike, összesen 10.000 forint értékben 
szakkönyveket kapott, a képzésen elsajátított tudást megerısítendı. 
A képzés 3.106.000 HUF támogatásban részesült a Nemzeti Civil Alapprogram 
jóvoltából, ebbıl 760.830 HUF került felhasználásra a 2010-es évben. 
 
RomaNet tapasztalatcsere és tanulmányút Franciaországban 
 
A tanulmányút célja a résztvevı roma civil szervezetek kapcsolatainak bıvítése, hazai 
és külföldi tapasztalatok, ”jó gyakorlatok” cseréje, tudásszerzés, valamint 
továbbképzési lehetıség biztosítása volt.  A projekt a FNASAT – Gens du voyage 
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francia partnerszervezetünk együttmőködésével valósult meg. 
(http://www.fnasat.asso.fr ) 
2010. április 14-19 között 15 fı részvételével sikeresen lezajlott a tanulmányút 
Párizsban és környékén. A résztvevı roma civil szervetek munkatársai különbözı 
szervezetek elıadásaiból és tereplátogatások alkalmával ismerkedtek meg a 
franciaországi romák, cigányok és utazók helyzetével, problémáival és a velük 
foglalkozó civil szervezetekkel. Megismerkedtek Gabi Jimenezzel, az utazók jogaiért, 
érdekérvényesüléséért harcoló cigány festımővésszel; a rasszizmus és a 
diszkrimináció ellen küzdı, valamint a roma ügyekkel foglalkozó francia civil 
szervezetekkel: az ANGVC (Katolikus Utazók Országos Szervezete), és a Hors La Rue 
szervezettel.  
A tanulmányút legtanulságosabb és a résztvevık legkedveltebb programja az Il de 
France megyei Colombes városban található utazó karaván meglátogatása volt, ahol 
közvetlenül megismerkedtünk az ott élıkkel. A karaván vezetıje, Luis Adelle ismertette 
életvitelük elınyeit, nehézségeit.  
A tanulmányút 1.538.000 HUF támogatásban részesült a Nemzeti Civil Alapprogram 
jóvoltából. 
 
 

 
A RomaNetes csapat a Sacre Coeur lábánál, Párizsban 

 
RomaNet Együttmőködési Hálózat  
 
A RomaNET Együttmőködési Hálózat címő projekt a Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttmőködési Program (www.husk-cbc.eu/hu) keretén belül valósult meg. A 
program az Európai Unió támogatásával a magyar-szlovák határmenti térségek közös 
fejlesztését célozta meg. A projekt idıtartama: 2010. február 1.- 2011. február 28. 
A projektet a Kárpátok Alapítvány-Magyarország a Roma Közösségfejlesztık Országos 
Egyesülete (HU) és a Polgári Lehetıségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban (SK) 
partnerszervezetekkel valósította meg. 
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Rimaszombati nyitó konferencia, 2010 

 
A projekt fı célkitőzései:  
- a besztercebányai és kassai kerületekben valamint az Észak-magyarországi Régióban 
mőködı roma szervezetek (10-20 szlovákiai és magyarországi roma civil szervezet (30 fı) 
ismereteinek, készségeinek bıvítése, szakmai és érdekérvényesítı képességének fejlesztése; 
- egy erıs, szakmai hálózat kialakítása és fenntartása, ezáltal a határ térségében élı roma 
lakosság helyzetének javítása,  
- közvetetten a szegénység és az ıket sújtó szegregáció és diszkrimináció csökkentése.  
A projekt célkitőzései képzések és szemináriumok révén a következı területeken 
valósultak meg: 
- jogvédelem, érdekérvényesítés, demokratikus és közügyekben való részvétel, 
önkormányzati feladatok átvállalása, esélyegyenlıség;  
- eredményes kommunikáció, tárgyalástechnika;  
- projektötlet generálás, pályázatírás és projekt végrehajtási ismeretek;  
- forrásteremtés;  
- jó gyakorlatok elterjesztése;  
2010-ben sikeresen lezajlott a projekt nyitó rendezvénye, két kétnapos képzés a határ 
mindkét oldalán illetve az ezeket követı közös fórumok, valamint sikeresen lezajlott 
egy jó gyakorlat látogatás is a magyarországi Sirokban. A projekt során elkészült egy 
adatbázis és honlap (www.romanet.hu) valamint a projekt eredményeit összefoglaló 
tanulmány, kiadvány is. 
A Projekt 137.457,00 EUR össztámogatásban részesült a Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttmőködési Program keretén belül az Európai Unió 
támogatásával, ebbıl 2010-ben összesen 15.415.821 HUF került az Alapítvány által 
felhasználásra.  
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Fred Robey - Kárpátok Esélyegyenlıségi Ösztöndíj Program 
 
 
A program célja: Az Északkelet Magyarországon élı hátrányos helyzető diákok számára 
biztosítani az egyetem sikeres elvégzését, valamint az egyetemi tanulmányok alatt 
biztosítani azon lehetıségeket, hogy tanulmányaik elvégzése után a hallgatók a 
régióban maradjanak, szaktudással, szakmával rendelkezı helyben maradó, a régió 
jobbításáért küzdı európai szintő értelmiségieket neveljen. A régió identitástudatának 
növelése a Miskolci Egyetem, a helyi önkormányzatok és a régióból származó 
ösztöndíjasok együttmőködésével. 
A program eszközei:  
Anyagi juttatás: Minden ösztöndíjas 2000 USD összegben részesül a támogatott 
tanévben;  
Oktatási juttatás: Minden ösztöndíjas személyi konzulenssel (egyetemi tanár, 
professzor) mőködik együtt, aki segíti a hallgató munkáját;  
Képzési hozzájárulás: Minden ösztöndíjas köteles egy „Régióban a régióért” 
elnevezéső önkéntes programot 1 évre kidolgozni és megvalósítani. 
 
Az Alapítvány 2009/2010-es tanévben 2 fı nappali tagozatos (Hencsné Galyas Rózsa és 
Fekete Norbert) hallgatót támogatott a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A 
2010/2011-es tanévben pedig, Kondás Zsuzsanna a Miskolci Egyetem- közgazdász 
(pénzügy, számvitel) és Sándor Arnold a Miskolci Egyetem- történelem, filozófia szakos 
hallgatóját támogatta.  
 
 

 
Kondás Zsuzsanna és Sándor Arnold 

 
A program továbbélését elısegítendı, a füzesabonyi Duropack Kft. a 2011/2012-es 
tanévben támogatást biztosít két fél ösztöndíjra, amelyet Mr. Fred Robey egészít ki 
két egész ösztöndíj összegre támogatásként. 
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Önkéntes és Gyakornoki Program 
 
Az Alapítvány célja, hogy szakmai tapasztalatok és gyakorlat biztosításával növelje a 
fiatalok elhelyezkedési esélyeit. Továbbá elısegítse a társadalmi tudatosságot és az 
önkéntesség magyarországi eszméjének terjedését. Az Alapítványnál eltöltött idı a 
civil szektor iránti elkötelezettséget erısíti és referenciaként szolgál az álláskeresésnél.  
 
2010. július 5. – 2010. augusztus 7. közötti idıszakban az Alapítványnál töltötte 
gyakornoki idıszakát Jászberényi Mátyás Áron, az egri Eszterházy Károly Fıiskola 
Politológia Tanszék Nemzetközi Tanulmányok szak másodéves hallgatója.  
 
A Program keretein belül a Nemzeti Civil Alap (NCA) támogatásával 2010 októberétıl 
indult egy projekt Civil gyakornoki és kommunikációs program Heves megyében címmel, 
melynek egyik fı célja a fıiskolai hallgatók gyakorlatszerzésének, kommunikációs 
képességének és a civil szféra megismerésének erısítése. 
A megyei projekt 2.242.500 HUF támogatásban részesült a Nemzeti Civil 
Alapprogram jóvoltából, ebbıl 197.497 HUF került felhasználásra a 2010-es évben. 
 
 
 
Norvég Civil Támogatási Alap (2008-2011) 
 
A programot az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok 
Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttmőködésben 
bonyolítja le, melyre legalább 1 éve mőködı hazai egyesületek és alapítványok 
pályázhattak négy témakörben: 
• környezetvédelem és fenntartható fejlıdés; 
• civil szervezetek kapacitásfejlesztése; 
• szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem; 
• kulturális örökségvédelem. 
 
A program fontos célja, hogy serkentse a kreativitást és az új megközelítések, 
módszerek kipróbálását – azaz elsısorban olyan projekteket kíván támogatni, 
amelyekhez más forrásokból nem, vagy nehezen támogathatóak. Ennek érdekében a 
pályázáshoz és a támogatott projektek végrehajtásához a lebonyolítók csak a 
legszükségesebb adminisztratív elvárásokat támasztják. 
A pályázati program feltételeit és eljárásrendjét az EGT Brüsszeli Finanszírozási 
Mechanizmus Iroda (FMO) és az Ökotárs Alapítvány között létrejött szerzıdés 
szabályozza. A lebonyolítást az Alapítvány konzorciumi formában végzi, azaz minden 
partner egy témakör pályázatait kezeli.  
A Kárpátok Alapítvány-Magyarország a Kulturális Öröksége Védelme kategóriába beérkezett 
pályázatok, és támogatott projektek adminisztratív lebonyolítását, kezelését látja el.  
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A Norvég Civil Támogatási Alap eredetileg tervezett összege megközelítıleg 6,5 millió 
EUR volt, amely az FMO döntése alapján 2009-ben további, összesen hozzávetıleg 
félmillió eurós összeggel egészült ki. 
A kiegészítı források adta lehetıséggel élve egy harmadik pályázati kör került 
meghirdetésre 2009-ben. A kétfordulós harmadik kör második fordulójának 2009. 
december 21-i zárásáig összesen 39 pályázat érkezett be a Kárpátok Alapítvány – 
Magyarország által kezelt Kulturális Örökség Védelme témakörre. Az értékelı 
bizottság 2010. február 16-i döntése alapján összesen 19 projekt részesült e témakörben 
325.451 eurónyi támogatásban.  
Az Alapítvány által kezelt témakörben a három pályázati körben összesen 61 pályázat került 
támogatásra, s ezek mindegyike a támogatási szerzıdéseknek megfelelıen 2010. december 31-ig 
lebonyolításra is került. 
A harmadik kör szerzıdéskötési munkáival párhuzamosan zajlott az Alap nemzetközi 
és hazai kiértékelése. Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus brüsszeli irodája 
által a nemzetközi értékelés elvégzésével megbízottakkal való folyamatos konzultációk 
mellet a lebonyolító alapítványok megbízását adtak egy a hazai értékelı tanulmány 
elkészítésére is. A rendkívül pozitív eredménnyel zárult nemzetközi értékelés 
letölthetı az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus hivatalos honlapjáról:  
http://www.eeagrants.org/asset/2811/1/2811_1.pdf  
A hazai kiértékelés elsı eredményei az Alap 2010. december 6-án rendezett záró 
konferencián kerültek prezentálásra. Bıvebb információk az értékelésrıl a program 
zárása az Alap hivatalos honlapján válnak elérhetıvé: www.norvegcivilalap.hu 
 
A Mechanizmus 2009-2014-es programidıszakának örökségvédelmi prioritásainak elıkészítı 
egyeztetései során 2010 decemberében az Alapítvány közös szakmai javaslat kidolgozását 
kezdeményezte a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal és a Mőemlékek Nemzeti 
Gondnokságával. 
 
 
 
Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése 
 
A projekt célja a Heves megyei civil szervezetek szakmai kompetenciáinak, 
forráslehívó képességeinek és szervezeti hatékonyságának növelése, együttmőködésen 
alapuló szervezetfejlesztéssel és speciálisan a helyi civil szektor igényeihez kidolgozott 
képzésekkel, tréningekkel. A projekt a Kárpátok Alapítvány-Magyarország, az Életfa 
Környezetvédı Szövetség és az INNTEK Nonprofit Kft. konzorciumi együttmőködésében 
valósult meg. A projekt idıtartama: 2009. április 1.- 2010. szeptember 30. 
A projekt konkrét szolgáltatásai:  

• 30 megyei civil szervezet 250 órás ingyenes, komplex, egyedi szervezetfejlesztési 
szolgáltatásban részesül (4 lépcsıs modell módszertanára alapozva);  

• akkreditált képzés 90 civil szervezeti képviselı részére projekt-ciklus 
menedzsment, forrásteremtés és kommunikáció témákban;  

• ingyenes személyes és elektronikus szakértıi támogatás és tanácsadás: 
pénzügyi, jogi, pályázatírási és projektmenedzsment témákban.  
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2010. január 1. - 2010. szeptember 30-ig a projekt keretében lezajlott események, elért 
eredmények: 
- elkészült és megvalósításra került szakértıi támogatással a projektben résztvevı 29 
civil szervezet fejlesztési terve. 
- 2010. augusztus 23 - 2010. szeptember 23. között lezajlottak – a korábban megbízott 
szakértık által kifejlesztett és akkreditált - képzések 2x15 fıs csoportokban, az alábbi 
témakörökben: 
1. Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) non-profit szervezetek számára (90 óra) 
2. A forrásteremtés módjai a non-profit szervezetekben (30 óra) 
3. Kommunikációs ismeretek – „Hatékony kommunikáció és együttmőködés” – 
készségfejlesztı program nonprofit szervezetekben (30 óra) 
- A projekt során rendszeresen mőhelymunkák és fórumok kerültek lebonyolításra a 
civilek és a lakosság részére.   
- Havi rendszerességgel zajlottak a projektben szakértıi tanácsadások az érdeklıdı 
szervezetek számára.; 
- A záró konferencia 2010. szeptember 30-án valósult meg, 200 meghívott partner 
képviseletében több mint 120 fı részvételével.  
-Nagy sikerrel lezajlott a TÁRSADALMI FELELİSSÉGVÁLLALÁS NAPJA  

• A projekt záró szakaszában az együttmőködı szervezetek összefogásával egy 
nagyszabású, megyei Társadalmi Felelısségvállalás Nap került megrendezésre 
2010. szeptember 24-én és 25-én. A rendezvény összesen 6 helyszínen zajlott 
párhuzamosan. 

• A hálózatfejlesztés jegyében vállalkozások és civil szervezetek találkozhattak 
egymással, és kölcsönösen információt győjthettek egymás tevékenységérıl, 
vállalat célkitőzéseirıl. Illetve megtalálhatták azokat a kapcsolódási pontokat, 
melyeken keresztül bekapcsolódhatnak, segíthetik egymás tevékenységét, 
munkáját. 

• A rendezvény keretében élelmiszer-, ruha-, konzervgyőjtés, vérnyomásmérés, 
játszóház, kerítésfestés civil kezdeményezésként, vagy vállalati CSR 
tevékenységként erısítette a projekt célkitőzéseit. 

 
Önkéntesek a Társadalmi Felelısségvállalás Napján Füzesabonyban 
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által 
nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft, ebbıl 2010-ben 20.405.653 HUF került 
felhasználásra. 
További információk, letölthetı anyagok a projektrıl a www.szervezetfejlesztes.eck.hu 
oldalon találhatóak. 
 

Heves megyei civil szervezetek elektronikus kompetenciáinak fejlesztése és PCM 
képzés 

Az Alapítvány a komplex szervezetfejlesztési projektjének lebonyolítása során a 
résztvevı szervezetek igényeire,  és problémáira reagálva újabb képzési sorozatot indít 
ott Heves megyei civil szervezetek munkatársai részére 2010 év végén.  
A projekt célja: Heves megyei civil szervezetek elektronikus és non-profit mőködési 
kompetenciáinak fejlesztése mőhelymunkák keretében, valamint  Projekt Ciklus 
Menedzsment (projektötlet generálás, pályázatírás, és projektek megvalósítása) képzés 
lebonyolítása Heves megyei civil szervezeti képviselık részére. A projekt idıtartama: 
2010. október 01. - 2011. május 31. 
A projekt 2.624.600 HUF támogatásban részesült a Nemzeti Civil Alapprogram 
jóvoltából, ebbıl 427.545 HUF került felhasználásra a 2010-es évben. 
 
 
 
 
Kárpátok Háza 
 
 
A Kárpátok Háza programot a Kárpátok Alapítvány - Lengyelország koordinálja, a 
Norvég Civil Támogatási Alap négy évre szóló, 400.000 eurós támogatásával. A 
program 2006 decemberében indult azzal a céllal, hogy a Kárpátok régió közösségei 
között az együttmőködés új formái jöjjenek létre a civil szervezetek, helyi 
önkormányzatok és üzleti vállalkozások között kialakuló kapcsolatokon keresztül, 
különbözı rendezvények, fórumok,  
2010. november 3. és 5-e között a lengyelországi Sanokban lezajlott a hatodik 
nemzetközi fórum, “Innovatív finanszírozási mechanizmusok az Európai Unióban – egy 
esély a vállalkozásoknak” címmel, ezúttal üzletemberek részvételével. Magyarországot 
Radetzky Jenı, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi ügyekért felelıs 
alelnöke; Juhász László, a Heves Megyei Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány 
ügyvezetı igazgatója; Tóthpál Ádám, az ITD Hungary Zrt. illetve Kımőves András és 
Dávid Zsolt, a Pikopack Zrt. munkatársa képviselte. 
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Vendégként Lengyelországban (Kárpátok Háza) 

 
 
 
 
„Úton a fenntarhatóság felé” – Intézményi fejlesztés 
 
2010-ben az Alapítvány az amerikai egyesült államokbeli Charles Stewart Mott 
Alapítvány és Kárpátok Nemzetközi Alapítvány 90.000 USD összegő támogatásának 
köszönhetıen folytatta a 2009-ben elkezdett két éves intézményi fejlesztési projektjét. 
Ennek eredményeképpen az alábbi fejlesztések valósultak meg 2010-ben:  
- befejezıdött az alapítvány új honlapjának a fejlesztése (www.karpatokalapitvany.hu ) 
- a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy oltalom alá vette logónkat, és 
szolgáltatásainkat;  
- elkészültek az Alapítvány fı programjait bemutató kiadványok magyar és angol 
nyelven összesen 2000-2000 példányban (6 féle);  
- elkészültek az új arculati design-nal ellátott mappáink, reklámtermékeink, továbbá az 
egyedi jegyzetfüzetek.  
Folytatódott a 2009-es évben bevezetett intézményi fejlesztési terv stratégiánk 
(fıként kommunikációs, és forrásteremtési területeken) megvalósítása, külsı 
szakértık bevonásával. Szeptemberben elkészült egy rövidfilm az Alapítvány 
tevékenységérıl. Folyamatossá váltak média megjelenéseink (megyei és regionális 
hírlapokban, TV-kben, rádiókban és internetes felületeken). 
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A szervezeti fejlıdés mellett, a munkatársaink szakmai fejlıdése is kiemelten fontos 
szerepet kapott a 2010-es projektben. Egy helyi nyelviskola közremőködésével 4 
munkatársunk (Magyar Anikó, Babcsa Ivett, Bata Boglárka és Kelemen Roland) angol 
nyelvismeretét fejlesztette, munkatársaink szakmai érdeklıdésüknek megfelelıen 
különbözı képzéseken, tréningeken, mőhelymunkákon vettek részt. 
 
Humán erıforrások 
2010. február 1. Csomós Beáta az Alapítvány projekt menedzsere szülési szabadságra 
távozott, helyétre Tóth Andrea töltötte be.  
Új pénzügyi munkatársunk lett, Tóth Henrietta személyében, aki Juhász-Daragó Eszter 
kolléganınket helyettesítette szülési szabadsága alatt.  
2010. március 1-jén Lakatos Julietta, az OFA Ötlet program keretén belül az 
Alapítványhoz került önkéntes, programszervezı pozícióba lépett elıre. 
2010. május 3-án Tresó Dávid külföldi munkalehetıség miatt távozott az Alapítványtól, 
majd 2010. október 1-jén program asszisztensként újra az Alapítvány munkatársa lett. 
 
Kuratóriumfejlesztés 
Alapítónk (Karpatska nadácia) a kuratóriumi tagok 3 éves, határozott idejő 
kinevezésének lejártával, két új tagot jelölt ki 2010 szeptemberében. Így alapítványunk 
vezetését 2010 év végétıl a következı személyek látják el:  
 
A kuratórium elnöke, Köles Sándor, szociológus, kulturális antropológus, a Kárpátok 
Alapítvány korábbi alapító-igazgatója, jelenleg a Demokratikus Átalakulásért Intézet 
alelnöke 
Kuratóriumi tagok: 
Szekeres Zsolt, szervezetfejlesztési, kommunikációs, PR szakértı, tanácsadó, jelenleg 
az Information for Investment Decisions igazgatója, a Duna TV elnöki tanácsadója, az 
Amerikai Magyar Koalíció kincstárnoka 
Dr. Sibelka György, közgazdász, egyetemi doktor, képzési és marketing tanácsadó, 
tréner, közel 23 éve az ITD Hungary regionális igazgatója  
Felügyelıbizottsági tagok: Dr. Horváth Ágnes,  Dr. Aradszky Zsolt és Tóth Elemér 
 
 
 
Egyéb rendezvények, események, együttmőködések 
 
 
A Kárpátok Eurorégióról tájékozódtak ukrán és moldáv tisztségviselık 
 
Kárpátok Alapítvány a Demokratikus Átalakulásért Intézettel partnerségben 2010. június 7-
12. között tanulmányutat szervezett moldáv, ukrán és transznyisztriai közigazgatási 
szakemberek, polgármesterek, megyei vezetık, minisztériumi döntéshozók részére. 
 A tanulmányút célja a Dnyeszter Eurorégió elıkészítése volt: az Uniós illetve közép- 
és kelet európai tapasztalatok bemutatása révén, a felek közt aktív közvetítést vállalva 
támogassuk a moldáv-ukrán határszakasz – beleértve a Dnyeszter-melléki régió egy 
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részét is – potenciálisan érintett és érdeklıdését kifejezı megyéinek, járásainak 
részvételével egy eurorégió megalakulását. 
A projekt értékét növeli, hogy a határmenti együttmőködés egy ilyen fejlett formájának 
kibontakozása a Dnyeszter-melléki konfliktus rendezése szempontjából is egy jelentıs 
bizalomerısítı lépésnek bizonyulhat. 
 A tanulmányút további célja volt, hogy a résztvevıkkel – túlnyomórészt a bevont 
megyék, járások vezetıi, polgármesterek, önkormányzati tisztségviselık – elsı kézbıl 
ismertesse meg a Kárpátok Eurorégió, mint az említett európai, illetve regionális jó 
gyakorlatok kiemelkedı példája kialakulásának és mőködésének történetét és 
tanulságait. 
 
 
Nyári Egyetem koszovói, macedón és szerb fiatalok részére 
 
A Kárpátok Alapítvány és a Demokratikus Átalakulásért Intézet (ICDT) szervezésében 
koszovói, macedón és szerb fiatalok látogattak Egerbe, ahol az európai integráció és 
regionális együttmőködés témájában hallgattak elıadásokat Bata Boglárka, a Kárpátok 
Alapítvány ügyvezetı igazgatója és Köles Sándor, az ICDT alelnöke tolmácsolásában. 
http://icdt.hu/def_ap.php?i=445&q=25   
 
 
Aktív állampolgárok 
 
A budapesti székhelyő British Council felkérte Alapítványunkat, hogy 
partnerszervezetként vegyen részt az úgynevezett „Aktív állampolgárok” programjában. 
A program célja, 30 heves megyei közösségi vezetı képzése volt annak érdekében, hogy 
fejlesszék a közösségük szervezési készségeit és gyakorlataikat. A program során a 
résztvevık projektötleteket fejlesztettek ki, melyek kidolgozásában, lebonyolításában a 
segítségnyújtást a British Council vállalta.  
Miként az együttmőködés és a program sikeresnek és hatásosnak bizonyult, a két 
szervezet a program folytatása érdekében közös pályázatot nyújtott be az Európai 
Bizottsághoz, illetve megállapodást kötöttek, hogy a 2011-es évben Nógrád megyében 
is lebonyolítják a programot saját forrásaikból.  
Bıvebb információ: http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-projects-active-
citizens.htm     
 
 
Díjat nyertünk! 
 
2010. október 28-án kitüntették a Kárpátok Alapítványi Hálózatot a határokon átívelı 
együttmőködésekért tett erıfeszítéseiért. A díjat, Kassán megrendezett ünnepségen 
Bata Boglárka (ügyvezetı igazgató, Kárpátok Alapítvány – Magyarország) és Laura 
Dittel (igazgató, Kárpátok Alapítvány – Szlovákia) vette át a Kárpátok Alapítvány 
Kárpátok Régió fejlesztéséért végzett eredményes munkájának elismeréséül. 
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A szlovákiai és magyarországi Kárpátok Alapítványok munkatársai  

a díj átvételét követıen 
 
 
 

 
 

A Kárpátok Alapítványi Hálózat, így a Kárpátok Alapítvány-Magyarország is 
2010-ben ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját! 

 
Ezúton is köszönjük minden támogatónk, partnerünk és támogatottunk 

eredményes együttmőködését!
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Mellékletek 
 

1. melléklet 
 
 
A 2010-es év projektjeinek, programjainak pénzügyi kimutatása 

 
Programok, Projektek  
Megnevezés Összeg (Ft) 

RomaNet tapasztalatcsere és tanulmányút – NCA 1.538.000 

RomaNet érdekképviseleti hálózat (2009-2010) – NCA 1 554 074 

RomaNet érdekképviseleti hálózat (2010-2011) – NCA 663 028 

Roma projektasszisztens képzés (2009-2010) – NCA 760 830 

Heves megyei civil szervezetek elektronikus kompetenciáinak fejlesztése 
és PCM képzés - NCA  427.545 

Civil gyakornoki és kommunikációs program Heves megyében - 
NCA 197.497 

RomaNet Együttmőködési Hálózat - HUSK 15.415.821 
Norvég Civil Támogatási Alap – Ökotárs Alapítvány 9.971.484 
Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése 
TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031 20.405.653 
Kárpátok Háza – Kárpátok Alapítvány-Lengyelország 166.056 
 „Úton a fenntarhatóság felé” – Intézményi fejlesztés – Kárpátok 
Nemzetközi Alapítvány 15.285.790 
BRIDGE Program   
Összesen: 66.385.778 
Adományi programok  
Megnevezés Összeg (Ft) 
Kárpátok Esélyegyenlıségi Ösztöndíj Program 805.240 
Adományi összesen: 805.240 
  

Összes Projekt és Program (HUF):  67.191.018 
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A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma a 2010-es évben: 
 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök 
 

Borsos Endre – kuratóriumi tag 
Lırinczi Csaba – kuratóriumi tag 
Mátyás János – kuratóriumi tag 

 
Szekeres Zsolt, kuratóriumi tag 
Sibelka György, kuratóriumi tag 

 
A Kárpátok Alapítvány – Magyarország munkatársai a 2010-es évben: 

 
Bata Boglárka – ügyvezetı igazgató 
Csomós Beáta – program menedzser 

Tóth Andrea- program menedzser 
Kelemen Roland – program koordinátor 
Magyar Anikó – program koordinátor 

Babcsa Ivett – program asszisztens 
Havasi Norbert- projekt asszisztens 
Lakatos Julietta – program szervezı 
Tresó Dávid – program asszisztens 

Vartik Melinda – pénzügyi vezetı, könyvelı 
Tóth Henrietta- pénzügyi munkatárs 

Juhász-Daragó Eszter – pénzügyi munkatárs 
Jászberényi Mátyás Áron – gyakornok 

 
Elérhetıségek: 

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 
adószám: 18584642-1-10 

bankszámlaszám: 10918001-00000004-70120008 
 

A Kárpátok Alapítvány–Magyarország ezúton szeretné megköszönni a  támogatást fıbb 
támogatóinak és partnereink: 

 
Autonómia Alapítvány, British Council, Charles Stewart Mott Foundation, Demokratikus Jogok 
Fejlesztéséért Alapítvány, Duropack Kft., EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda, 

Életfa Környezetvédı Szövetség, Heves Megyei Munkaügyi Központ (ÁFSZ), Heves Megye 
Önkormányzata, INNTEK Non-profit Kft., ITD Hungary Non-profit Zrt., Kárpátok Nemzetközi 

Alapítvány, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Magyarország-Szlovákia Határon Átívelı 
Együttmőködési Program, Miskolci Egyetem- BTK, Nemzeti Civil Alap, Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány, Ökotárs Alapítvány, Polgári Lehetıségek Kezdeményezése a Szlovák 
Köztársaságban, Robey Family Foundation, Roma Közösségfejlesztık Országos Egyesülete, 
Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa, Társadalmi Megújulás Operatív Program, 
Társadalmi Nemek és Egyenlı Esélyek Központja, Ukrán Magyar Területfejlesztési Iroda 


