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Együttműködő partnerszervezetek

1. Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő 
Egyesülete 

2. Dejtár Község Önkormányzata
3. Drégelypalánk Község Önkormányzata
4. Érsekvadkert Község Önkormányzata
5. Gondoskodás Közhasznú Egyesület 
6. Patak Község Önkormányzata 
7. Rétság Város Önkormányzata
8. Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő   

Egyesülete - Salgótarján
9. Szécsény Város Önkormányzata 
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Erőforrások és társadalmi támogatottság

Az Egyesületnek a feladatai ellátásához 
megfelelő erőforrásokkal és 

társadalmi támogatottsággal 
folyamatosan rendelkeznie kell.

Pályázat EFOP-1.3.5-16 sz. 

„Társadalmi szerepvállalás erősítése 

a közösségek fejlesztésével”
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Sikeres pályázat

EFOP-1.3.5-16-2016-00126
„Együtt a közösségekért” 

című projekt

• Elnyert támogatás: 

25.000.000,- Ft

100 %-os intenzitású, 

vissza nem térítendő
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EFOP-1.3.5-16-2016-00126
„Együtt a közösségekért”

• A projekt megvalósítás időtartama 
36 hónap: 

2017.05.02 – 2020.05.02.

• Szakmai partner: 

Tender Európa pályázatíró cég
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A projekt megvalósítás helyszínei
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Balassagyarmat Patak

Dejtár Rétság

Drégelypalánk Salgótarján

Érsekvadkert Szécsény
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A projekt célcsoportja

Közvetlen célcsoport:
- a település(ek)en élő 

hátrányos helyzetű 14-35 éves fiatalok, illetve a 
60 év feletti lakosok

Közvetett célcsoport: 
- a teljes társadalom 

a helyi igényekre és adottságokra épülő 
együttműködések során a közösségek tagjai, 
az egyházak, a civil szervezetek, 
együttműködő partnerek mindannyian érintettek. 
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A projekt célja I.

A Nógrád megyében élő

• 14-35 év közötti fiatalok, családok, 
a 60 év feletti, fizikailag-szellemileg friss, 
nyugdíjas korú emberek kisközösségben 
megvalósuló társadalmi-gazdasági 
aktivizálása – tevékeny időskor 
elősegítése,

• a generációk közötti kapcsolatok 
erősítése, az együttműködés
elősegítése,
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A projekt célja II.

• családbarát értékrend 
megteremtéséhez segítségnyújtás

• a lelki egészség fejlesztése –
befogadó közösség működtetésével

• a civil kezdeményezések támogatása, 
közösségfejlesztés, 

• a területi és társadalmi egyenlőségek 
elősegítése karitatív, önkéntes  
tevékenységek által,
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A projekt célja III.

• az önkéntességre való hajlandóság 
növelése; az önkéntesség 
népszerűségének emelése, 

• Az MKBE regisztrált:
- lehetőséget ad érettségi előtt 

álló diákoknak közösségi 
szolgálat teljesítésére,

- programjainkon várjuk őket,
- igazolás kiállítására jogosult.
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Számszerűsített 
szakmai elvárt eredmények 

A projekt fizikai zárásának időpontjára

• a projekt célcsoportjából a 
projekttevékenységben megvalósult 
találkozások (kontaktusok) száma: 
5000 fő

• A projekt keretében szervezett események, 
rendezvények, programok: 75 db 
közösségfejlesztést célzó esemény, 
program, 
rendezvény
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A projekt során megvalósuló 
tevékenységek I. – egyszeri események

1. Sajtótájékoztató, önkéntesek 

toborzásához kapcsolódó rendezvény

2. Tájékoztató fórum – lakosság 

számára

3. Családi délután
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A projekt során megvalósuló 
tevékenységek I. – egyszeri események

4. Városi civil szervezetek szakmai

találkozója

5. Munkáltatói fórum

6. Hálózatosodási szakmai 

találkozók – érdek-

képviseletek számára
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A projekt során megvalósuló 
tevékenységek II. 

– többalkalmas rendezvények -

7.   Célcsoport toborzó események

8.   Nagymamák világnapja

9.   Ifjúság világnapja

10. Menedzsment tréning és 

készségfejlesztés
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A projekt során megvalósuló 
tevékenységek II. 

– többalkalmas rendezvények -

11. Városnapok

12. Rajzverseny-pályázat

13. Kulturális rendezvény

14. Esélyegyenlőségi foglalkozások
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A projekt során megvalósuló 
tevékenységek II. 

– többalkalmas rendezvények -

15. Együtt könnyebb nap

16. Fogyatékosok napja és catering

17. Közösségfejlesztő csoportfoglalkozás

18. Településszépítő akció
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A projekt során megvalósuló 
tevékenységek II. 

– többalkalmas rendezvények -

19. Sportnap, generációs kupa

20. Karácsonyi rendezvény

21. Farsangi rendezvény

22. Családi rendezvény

23. Helyi fotókiállítás
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A projekt során megvalósuló 
tevékenységek III. 

– rendszeres rendezvények -

24. Helyi szabadidős- és 

sporttevékenység

25. Helyi hagyományokat 

bemutató foglalkozások

26. Kézműves foglalkozások

27. Uszoda belépők 
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A projekt során megvalósuló 
tevékenységek III. 

– rendszeres v. folyamatos események -

28. Múzeumi belépők

29. Fürdő belépők

30. Kötelező kommunikáció –
nyilvánosság biztosítása

31. A projekt megvalósításához
szükséges eszközök 
beszerzése
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A projekt során megvalósuló 
tevékenységek III. 

– rendszeres v. folyamatos események -

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése:

• környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok 
betartása

• nyilvános eseményeken, kommunikációban 
esélytudatosság kifejezése: nem közvetítünk 
szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó 
esetlegesen meglévő előítéleteket. 

• A döntéshozók, munkavállalók és közönség
számára 
esélyegyenlőségi  képzés tartása.
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A projekt hasznosulása, 
várható eredmények

Egyének szintjén I.

• Sokszínű és sokféle program › érdekes, 
tartalmas időtöltés a hátrányos helyzetű 
térségekben

• Közös munka: toborzás, szervezés -
élményt ad a tagoknak; főleg az egyedül 
maradt embereknek van szükségük baráti 
közösségre, arra, hogy a személyes 
találkozókon elmondják gondjaikat, 
igényeiket, kéréseiket.
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A projekt hasznosulása, 
várható eredmények

Egyének szintjén II.

• Szórakozáson kívül értékes ismeretanyag 
közvetítése a különböző korosztályoknak a helyi 
értékekről, a hagyományokról, az 
esélyegyenlőségről, az életvitellel kapcsolatban, 
egészséges életmódról, környezeti 
fenntarthatóságról.

• Élő kapcsolatok kialakítása a virtuális 
kapcsolatok mellett.

• Fiatalok és idősebbek 
empátiája növekszik, 
előítéletek csökkenése

EFOP-1.3.5-16-2016-00126 „Együtt a közösségekért” 31

 

 



12 
 

A projekt hasznosulása, 
várható eredmények

Közösségek szintjén

• A közösségi tevékenységbe vonás hatására 
javul a célcsoport életminősége.

• A hasznos és pozitív minta átadásra 
kerülhet a jövőben.

• A kialakult közösségek 
megakadályozhatják a deviáns 
viselkedést.
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A projekt hasznosulása, várható eredmények

Települések, térségek szintjén I.

• A közösségi tevékenységbe vonás hatására 
javul a célcsoport életminősége.

• Sok és sokféle érdeklődési körű 
közösség kialakulása várható.

• A civil szervezeteknek köszönhetően - a 
településeken várhatóan felpezsdül a 
közösségi  élet az egyébként szűkös 
anyagi lehetőségek ellenére.
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A projekt hasznosulása, várható eredmények
Települések, térségek szintjén II.

• Önkéntes tevékenység hatására 
elindulhat az alulról induló 
kezdeményezés.

• Élhetőbb lakóhely – folyamatos 
elvándorlás és népességszám csökkenése.
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A projekt hasznosulása, várható eredmények
Az Egyesület szintjén

• az egyesület népszerűsítése,

• tagok, önkéntesek toborzása, 

• bővülő kapcsolatok. 

Bízunk benne, hogy megerősödünk, 

és újra visszatér a régi hírnevünk!
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A projekt hasznosulása, 
várható eredmények

A PROGRAM HATÁSAI ÉS SIKEREI 

VÁRHATÓAN 

JÓVAL TÚLMUTATNAK 

MIND A PROJEKTIDŐSZAKON, 

MIND A FENNTARTÁSI 
IDŐSZAKON. 
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Fenntartási kötelezettség

A projekt-megvalósítás befejezésétől 
számított 3 évig:

- a beszerzett eszközök folyamatos 

használata,

- a fenntartási időszak alatt évente 

min. egy rendezvény 

megtartása 
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További terveink

• A civil szervezetek feltérképezése a 
településeken, 

• adatbank létrehozása,

• később ebből kiadvány készítése, amely a 
civilek, az állami, önkormányzati és egyházi 
szervezetek közötti hatékonyabb 
együttműködést szolgálja.
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Mozgáskorlátozottak 
Balassagyarmati Egyesülete

A program megvalósítása során 
számítunk a partnerszervezetek

támogató szerepére 
ötletek, ösztönzés, lelki kísérés, … egyéb 

tevékenységekben.

KÖSZÖNJÜK!
Egyesület székhelye: 

2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 13.

Ügyfélszolgálat: Minden csütörtökön 9-13 óráig

Telefon:             06-20/930-9403
Juhászné Kovács Judit elnök
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