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A Kárpátok Alapítvány  

Az 1995-ben alapított Kárpátok Alapítvány az öt, önálló jogi személyiséggel 

rendelkező 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 Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, és hátrányos 

helyzetű vidéki térségek és közösségek támogatására irányuló programok, 

projektek lebonyolításával, valamint ösztöndíjak utalványozásával foglalkozik. Az 

elmúlt 16 évben közel 15 millió amerikai dollárt adományoztunk önkormányzatok 

és non-profit, civil szervezetek százainak. 

 

 

 

 

 

Stratégiai célunk a régió 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. 
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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 jó példák, 

mintaprojektek kidolgozásával, bemutatásával, támogatásával. 

- támogatjuk a kulturális és természeti örökség értékeinek ápolását és 

hasznosítását illetve a multikulturalizmus népszerűsítését. 
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A 2011. 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 és 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 felhasználni. 

 

A program keretében 2011-ben megvalósult projektek:  

Heves megyei civil szervezetek elektronikus kompetenciáinak fejlesztése és 

PCM képzés (NCA-CIV-10-A-0303) 

Az Alapítvány a komplex szervezetfejlesztési projektjének lebonyolítása során a 

résztvevő szervezetek igényeire, és problémáira reagálva újabb képzési 

sorozatot indított Heves megyei civil szervezetek munkatársai részére 2010 

októberében. A projekt célja a Heves megyei civil szervezetek elektronikus és 

non-profit működési kompetenciáinak fejlesztése nyolc műhelymunka keretében, 

valamint Projekt Ciklus Menedzsment (projektötlet generálás, pályázatírás, és 

projektek megvalósítása) képzés lebonyolítása volt. A műhelymunkák előtt a 
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projekt szolgáltatásaként felkért szakértőkkel lehetőség nyílt ingyenes pénzügyi, 

jogi és PCM témákban személyes konzultációra.  

A műhelymunkák témái a következők voltak: 

- Elektronikus pályázati rendszerek, EPER, EMIR gyakorlatorientált 

megismertetése 

- Szervezetfejlesztés alapjai: szervezeti kultúra, magatartás, csoport a 

szervezetben, döntéshozatal, konfliktuskezelés 

- Elektronikus ügyvitel: APEH, Ebev gyakorlatorientált megismertetése 

- Civil szervezetek megjelenési lehetőségei a nyomtatott és elektronikus 

sajtóban 

- Humán erőforrás menedzsment (toborzás, kiválasztás, beillesztés, megtartás 

és motiváció) 

 

2011-ben lezajlott a „Adományszerzők lendületben” (NCA-CIV-11-D-0130) 

elnevezésű képzés is 15 fővel Matiszlovicsné Horváth Éva (felnőttképzési 

szakértő) és Farkas Gábor (kommunikációs szakértő) vezetésével. 

A projekt egyik fő elemeként a „Forrásteremtés módjai a nonprofit 

szervezetekben” elnevezésű akkreditált, gyakorlatorientált képzés során minden 

résztvevő forrásteremtési stratégiájának kialakításában szakértői, szakmai 

támogatásban részesült; valamint megismerkedetett a szervezetére szabott 

kommunikációs stratégia kialakításának technikáival.  A résztvevők tanúsítványt 

és egy-egy szakkönyvet kaptak a képzésen és a hozzá tartozó vizsgán való 

sikeres szereplésükért.  

 



 6 

„Empowering European Citizens” –Közösségi vezetők nemzetközi 

képzése 

2011 októberében indította a British Council „Empowering European Citizens” 

elnevezésű, tíz országot érintő projektjét, mely megvalósításában az Alapítvány 

a Magyarországi British Council partnereként vesz rész. Feladatunk a projektben 

a kilenc különböző helyszínen megrendezésre kerülő programon a magyar 

résztvevők utazásának szervezése, valamint a magyarországi program 

szervezésének segítése. A tíz európai országból érkezett 60 résztvevő (civil 

szervezetek, oktatási és szociális intézmények, non-formális öntevékeny 

csoportok tagjai, munkatársai) nemzetközi trénerek irányítása mellett kis- és 

nagycsoportokban gyakorlatorientált betekintést nyertek a 4D cycle módszerbe, 

mint közösségi aktivizáló tevékenységbe. A szakmai programok egyik fontos 

eleme a különböző országok, különböző társadalmi és kulturális hátterek 

bemutatása a multikulturális, de mégis egységes gyökerekkel rendelkező Európa 

jegyében. 

2011-ben Észtországban, Csehországban, Lengyelországban, Finnországban és 

Horvátországban zajlottak a képzések. 

 

 

BRIDGE Program 

A Kárpátok Alapítvány partnerségi programja „A legjobb vidéki 

kezdeményezések támogatása a felzárkózás érdekében” című program, 

melyben partnerségi együttműködés formájában komplex technikai és 

szakmai támogatást nyújt az Alapítvány azon szervezeteknek, amelyek pályázni 

kívánnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív Programjaira és 

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%-t (a 

projektben elvárt önrész minimum 25%-t, maximum 75%-át). 
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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). 

2011-ben a Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének TÁMOP-5.5.1.B-11/2 

„A családi kezdeményezések és programok megerősítése” elnevezésű pályázati 

kiírásra beadott projektjének és a Pannónia Singers Kulturális Alapítvány a 

Svájci - Magyar Együttműködési Program keretében a Testvértelepülési és 

Partnerségi Pályázati Alap terhére benyújtott „Svájci - Magyar Zenés Civil 

Kulturális és Idegenforgalmi Napok” fejlesztésében vett részt az Alapítvány. 

 

Norvég Civil Támogatási Alap 

Az Alapítvány az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási 

Alapja Kulturális örökség Védelme témakörében 2008-2011 között három 

pályázati fordulóban 61 hazai civil szervezet projektjét kezelte, közel 1,5 millió 

euró támogatási összértékben. A projektek megvalósítása 2010. december 31-

vel az elszámolási időszak pedig az Alap zárásával egyetemben 2011. április 30-

val véget ért. Március és április hónapban negyven támogatott (ebből tíz a 

kulturális örökség védelme témakörben) ’Social Impact’ modell alapján történt 

társadalmi hatás vizsgálata is megtörtént. A vizsgálattal párhuzamosan elkészült 

a programzáró, tapasztalatösszegző kiadvány is, amely többek között 

tartalmazza a 2010. decemberi záró konferencián ismertetett programértékelést 

is.  

2011-ben lezajlott a támogatott szervezetek képviselőinek részére szervezett 

egy hetes norvégiai tanulmányút is tizenhárom szervezet és a lebonyolító 

alapítványok részvételével.  
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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 Program keretein belül 2011-ben két projektet bonyolított le sikeresen az 

Alapítvány. 

 

A Nemzeti Civil Alap támogatott RomaNet Érdekképviseleti Hálózat projekt 

célja a hálózatban résztvevő és a program során folyamatosan bekapcsolódó 

szervezetek szervezeti fejlesztése, hatékonyságának növelése, az eredményes 

kommunikáció, a megfelelő – mind a szervezeten belüli, mind a külső 

szereplőkkel történő – információáramlás és sikeres együttműködés, 

csapatmunka kialakítása volt.   

A képzési sorozat egyik legfontosabb célja volt, hogy a roma civil 

szerveződésekben megjelenjen a tehetséges romák új generációja. A képzés 

szakmai vezetője Dr. Farkas Zsuzsanna szociológus, szociálpolitikus. A tematika 

az alábbi témaköröket fogta át: társadalmi problémák, civilek szerepe a helyi 

társadalom fejlesztésében, roma civil szervezetek szerepe az esélyegyenlőség 

megvalósításában, roma történelem, egyéni és szervezeti kommunikációs 

készségek fejlesztése. 2011 májusáig havi rendszerességgel kerültek 

megrendezésre a képzési alkalmak melyeken 32 cigány fiatal vett részt. A 

projekt eredményeként létrejött a résztvevő szervezetek munkáját, a helyi 

közösségek életét bemutató szociográfiai kiadvány kézirata, amelynek 

kiadásához jelenleg forrásokat keresünk.  
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A RomaNet Együttműködési Hálózat (HUSK/ 0801/ 1.5.1/ 018) a Kárpátok 

Alapítvány a Roma Közösségfejlesztők Országos Egyesülete és a Polgári 

Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban közös projektje, 

melynek célja az észak-magyarországi és kelet-szlovákiai cigányság 

problémáinak közös megoldása érdekében a határ két oldalán tevékenykedő 

cigány civil szervezetek együttműködésének ösztönzése. A besztercebányai és 

kassai járásokban valamint az Észak-magyarországi régióban működő 15-15 

cigány civil szervezet részére ismereteik, készségeik bővítése, szakmai és 

érdekérvényesítő képességének fejlesztése érdekében egy képzéssorozatot 

indítottunk a határ mindkét oldalán neves szakértők közreműködésével 

jogvédelem, érdekérvényesítés, önkormányzati feladatok átvállalása, 

esélyegyenlőség, szervezeti kommunikáció, tárgyalástechnika; projektötlet 

generálás, pályázatírás és projekt végrehajtási ismeretek; forrásteremtés 

témákban. Célunk volt továbbá, hogy valódi és konkrét együttműködések, közös 

projektek induljanak a határ menti cigány közösségek életminőségének javítása 

érdekében.  

2011-ben zárult a projekt egy rendezvény keretében, melyen közel 80 fő vett 

részt. A jelenlévők aláírták a projekt Együttműködési Protokollját, amelyben 

kifejezték együttműködési szándékukat az utóbbi egy év alatt kialakult hálózat 
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fenntartását illetően. Elkészült egy, a projekt eredményeit és résztvevőit 

bemutató kiadvány is angol, magyar, szlovák és lovári nyelveken, mindösszesen 

1250 példányban.  

A Projekt 137 457,00 EUR támogatásban részesült a Magyarország-Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül az Európai Unió 

támogatásával. 

További információ a www.romanet.hu  honlapon olvasható. 

 

„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 történik: Minden településen megnyílik egy 

Közösségi szolgáltató tér (iroda), amely napi 8-10 órában nyújt alapvető 

szolgáltatásokat, segíti az emberek hivatalos ügyeinek intézését, tanácsot ad 

azokban az oda betérő lakosoknak. Emellett képzések keretében felzárkóztató és 

munkaerő- piaci-készségek fejlesztésére irányuló, pályaismeret-bővítési, 

informatikai és kommunikációs készségfejlesztés, háztartási/életvezetési 

praktikák, családi közösségi programok, közösségi akciók, illetve a gyerekek 

részére tanodai foglalkozások, kirándulások, nyári táborok várják a települések 

lakosait. 

A települések humán szakembereiből létrejövő Szakmai Műhely felméri a helyi 

szükségleteket és szolgáltatásfejlesztési stratégiát készít. Havi egy alkalommal 

tart aktuális témákról, problémákról esetmegbeszélést, szupervíziót, 

esetkonferenciát. A szakemberek a projekt ideje alatt három készségfejlesztő 

tréningen, s két tanulmányúton vesznek részt.  

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

kistérségi szereplők aktivizálása, erőforrásaik feltérképezése, közösségi-közéleti 

tevékenységük dinamizálása, együttműködésük erősítése, forrásteremtő 

kapacitásuk bővítése. A cigány kisebbségi önkormányzatok, a települési 

önkormányzatok, és a szakmai műhely bevonásával megalakuló Jövő Műhelyek 

összegyűjtik a fejlesztési elképzeléseket, megvalósításukra stratégiát dolgoznak 
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ki; tagjai tréningeken és tanulmányutakon vesznek részt, helyi és az akcióterület 

egészét érintő akciókat szerveznek. 

2011-ben a települések mélyszegénységben élő lakosainak, illetve a helyi 

társadalom és civil fejlesztésben részt vállaló aktív lakosok helyzetfelmérése 

zajlott kérdőíves interjúkkal. 

Ezzel párhuzamosan valamennyi településen megrendezésre került, sikeresen 

lezajlott egy-egy bemutatkozó közösségi rendezvény. 

 

Fred Robey - Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 

A program célja az Északkelet Magyarországon élő hátrányos helyzetű diákok 

számára biztosítani az egyetem/főiskola sikeres elvégzését, 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 – 1000-2000 USD/hallgató/tanév (10 

hónap); mentori támogatás és egy tíz hónapos a „régióban a régióért” 

elnevezésű önkéntes munkaprogram megvalósítása valamely civil szervezetnél.  

A 2010/2011- es tanévben az Alapítvány két főt (Kondás Zsuzsanna, Miskolci 

Egyetem közgazdász - pénzügy, számvitel szak, Sándor Arnold, Miskolci Egyetem 

történelem, filozófia szak) támogatott havi 40.000 Ft/fő ösztöndíjjal.  

A füzesabonyi Duropack-Starpack Kft. támogatásának köszönhetően a Programot 

kiterjesztettük az egri Eszterházy Főiskolára is, így a 2011/2012-es tanévben 

onnan két hallgatót: Soós Lívia (nemzetközi tanulmányok szak) és Krámos 

Dániel (geográfus szak), a Miskolci Egyetemről pedig Vatamány Bella, vezetés és 

szervezés mesterszakos hallgatót támogatjuk 10 hónapon át. Újdonság a 

Programban, hogy a két egri hallgató önkéntes idejét a Kárpátok Alapítványnál 

tölti. 

 

                            Bella                     Lívia               Dani 
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Önkéntes és Gyakornoki Program 

Az Alapítvány 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 keretein belül a Nemzeti Civil Alap (NCA) támogatásával 2010 

októberétől indult egy projekt Civil gyakornoki és kommunikációs program Heves 

megyében (NCA-CIV-10-C-0323) címmel, melynek egyik fő célja a főiskolai 

hallgatók gyakorlatszerzésének, kommunikációs képességének és a civil szféra 

megismerésének elősegítése. 

2011-ben lezajlottak a programban tervezett műhelymunkák, márciusban és 

áprilisban a 12 gyakornok letöltötte a gyakornoki idejét az általuk választott civil 

szervezetnél, illetve részt vettek a program által nyújtott akkreditált 

kommunikációs képzésen is. 

 

A 2011. év önkéntesei, gyakornokai:  

Kelemen Zsolt, Eszterházy Károly Főiskola, andragógia szak 

Tóth Orsolya Eszterházy Károly Főiskola, amerikanisztika szak  

Jászberényi Mátyás Áron, Eszterházy Károly Főiskola, nemzetközi tanulmányok 

szak 

Soós Lívia, Eszterházy Károly Főiskola, nemzetközi tanulmányok szak 

Krámos Dániel, Eszterházy Károly Főiskola geográfus szak 

Bari József, a RomaNet Program egyik korábbi résztvevője. 

 

Programunk nemzetközi érdeklődésre is szert tett, 2011. március 

10. és 25. közt az Alapítványnál töltötte önkéntes szolgálatát az 

Amerikai Egyesült Államokból érkező Michelle Rostampour. 

Önkéntes munkája révén bepillantást nyert az Alapítvány 

mindennapi életébe, adminisztrációs feladataiba, programjaiba, a 

magyarországi és egri civil életbe. 
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Egyéb rendezvények, események, együttműködések 

 

Tanulmányutak – 2011 

Nyári Egyetem amerikai fiataloknak 

Az atlantai (US) Georgia Műszaki Egyetemről (GeorgiaTech) öt amerikai hallgató 

és tanáraik vettek részt a Nyári Egyetemen, melynek célja, hogy a fiatalok egy-

egy szervezetnél gyakornokoskodjanak, s a gyakornoki idő leteltével kidolgozzák 

és megvalósítsák saját projektötletüket. A hat hetes program keretén belül 

meglátogatták Eger nevezetességeit, megismerkedtek a Kárpátok Alapítvány 

működésével, programjaival, valamint számos egri, illetve Eger környéki civil 

szervezettel.  

 

 

Roma és nem roma fiatalok számára szervezett nyári egyetem 

Tom Lantos Intézet és partnerei által szervezett nyári egyetemen húsz hallgató 

vett részt. Az Egyetem célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a 18 és 35 év 

közötti fiataloknak, hogy eltöltsenek egy nyári hetet érdekes előadók és 

szakemberek társaságában, akik segíthetik őket Magyarország összetett 

társadalmi kihívásainak megértésében. 

A Kárpátok Alapítvány szervezésében olyan látogatásokon is részt vehettek, 

amelyek során helyi, a szegénységben élők helyzetéért tevékenykedő, civil 

szervezetek működésével ismerkedhettek meg.  
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„Visegrádi négyek képekben” fotópályázat 

2011-ben a Kárpátok Alapítványi Hálózat „Visegrádi négyek képekben” címmel 

nemzetközi fotópályázatot hirdetett. 

A Kárpátok Alapítvány-Szlovákia „Visegrádi régió kilátásai” című projektje 

elsősorban a Kárpátok régióban működő közösségfejlesztéssel foglalkozó non-

profit szervezetek közötti együttműködések kialakítására törekedett. Célja volt 

bemutatni, hogy ezen szervezetek működésének milyen hatásai lettek az adott 

országban. A „Visegrádi négyek képekben” című fotópályázat is ennek a 

projektnek a része. A fotópályázat célja bemutatni a Visegrádi országok 

egyedülálló látnivalóit és a régióban működő helyi szintű együttműködéseket. 

Két kategóriában lehetett nevezni: „Felejthetetlen Visegrád” címmel a visegrádi 

országok történelmi, földrajzi vagy kulturális látnivalóinak bemutatásával, illetve 

„Visegrádi együttműködés” címen a visegrádi országokban élő emberek 

együttműködésének pillanatairól készült képekkel. Szlovákiából, Cseh-, Lengyel- 

és Magyarországról összesen negyvennyolcan pályáztak és összesen 143 kép 

érkezett be a pályázatra. 

A „Felejthetetlen Visegrád”  kategóriában az egri Domboróczky János, Tóparton 

című képe részesült díjazásban. 
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„Úton a professzionalizáció felé” – Intézményi fejlesztés 

2011-ben folytatódott a 2009-ben bevezetett intézményi fejlesztési terv 

stratégiájának, főbb pontjainak (kommunikációs, forrásteremtési stratégia) 

megvalósítása.  

Ebben az évben is folyamatosak voltak az Alapítványunkról médiában való 

megjelenések (megyei és regionális hírlapokban, TV-kben, rádiókban és 

internetes felületen). Létrejött az Alapítvány Facebook oldala 

(http://www.facebook.com/karpatokalapitvany), ahol folyamatos híreket, 

információkat közvetítünk. Kommunikációs munkatársunk, Magyar Anikó külső 

szakértő segítségével, fejlesztette PR és kommunikációs feladatainak ellátásához 

szükséges tudását, ismereteit és készségeit. Az alapítvány valamennyi 

munkatársa az év elején angol nyelvi képzésben vett részt, illetve több olyan 

továbbképzésen, amelyek az eredményes munkánkhoz szükséges ismeretek és 

készségek elsajátítását segítették elő.  

Elkészült két szervezeti-minőségbiztosítási modell (Impact és EFQM-Kiválóság 

modell) alapján az Alapítvány szakmai-szervezeti állapotfelmérése, értékelése. A 

szervezeti diagnózisok alapján pedig készült egy belső (minőségbiztosítási) 

fejlesztési koncepció, illetve megvalósítandó részfejlesztési tervek, melyeket 

kollégáink folyamatosan hajtanak végre.  

 

2011 őszén a Magyar Adományozói Fórum (MAF) pártoló tagjai lettünk.  

2011 tavaszán az Alapítvány részt vett az Eger Város Ifjúsági Stratégiájának és 

Akciótervének véleményezésében, s a városi Ifjúsági Kerekasztal tagja lett.  

Az Alapítvány a 2012-es évtől a Transnational Giving Europe (TGE) nemzetközi 

adományozói hálózat tagja lett. 

 



 16 

Mellékletek 
 

1. melléklet 
 
 
A 2011-es év projektjeinek, programjainak pénzügyi kimutatása 

 
Programok, Projektek  
Megnevezés Összeg (Ft) 

2011-ben felhasználásra került összegek  
„Hét falu – egy hálózat. Peremhelyzetű falvak összefogása 

három kistérség határán” (TÁMOP 5.1.3.-09/2-2010-0015) 
620.016 

RomaNet érdekképviseleti hálózat (2010-2011) – NCA 1.311.472 

Adományszerzők lendületben (2011) - NCA 1.275.000 

Heves megyei civil szervezetek elektronikus kompetenciáinak 
fejlesztése és PCM képzés (2010-2011) - NCA  2.197.055 

Civil gyakornoki és kommunikációs program Heves megyében 
(2010-2011) - NCA 2.045.003 

RomaNet Együttműködési Hálózat (2010-2011) - HUSK 12.414.361 
Norvég Civil Támogatási Alap – Ökotárs Alapítvány 4.111.368 
„Empowering European Citizens” –Közösségi vezetők nemzetközi 

képzése (2011-2012) 1.152.800 
 „Úton a professzionalizáció felé” – Intézményi fejlesztés – 
Kárpátok Nemzetközi Alapítvány – (German Marshall Fund, C.S. 
Mott Foundation) 15.987.660 
Összesen: 41.114.735 
Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 885.360 
  
Összes Projekt és Program (HUF):  42.000.095 
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A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma 2011-ben: 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök 
Szekeres Zsolt – kuratóriumi tag 
Sibelka György – kuratóriumi tag 

 
 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország munkatársai 2011-ben: 
Bata Boglárka – ügyvezető igazgató 
Magyar Anikó – program koordinátor 

Kelemen-Varga Roland – program koordinátor 
Babcsa Ivett – program asszisztens 
Havasi Norbert – projekt asszisztens 
Lakatos Julietta – programszervező 
Tóth Andrea – projekt menedzser 

Csomós Beáta – program menedzser (jelenleg GYES-en) 
Vartik Melinda – könyvelő, pénzügyi vezető 

Soós Lívia – ösztöndíjas gyakornok, program asszisztens 
Krámos Dániel – ösztöndíjas gyakornok, kutatási asszisztens 

Bari József – önkéntes program asszisztens 
 
 

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 
adószám: 18584642-1-10 

bankszámlaszám: 10918001-00000004-70120008 
 
 
 

A Kárpátok Alapítvány–Magyarország ezúton szeretné megköszönni a  
segítséget támogatóinak, partnereinek és önkénteseinek! 

 


