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BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM 

ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 

Alapítványunk 2013-ban is tovább folytatta és kiterjesztette mindazon segítő tevékenységeit, 

amelyek a szociálisan hátrányos helyzetű, és segítség nélkül egyre inkább leszakadó társadalmi 

csoportok munkaerő-piaci és szociális reintegrációját célozzák meg.  

Kiemelten nyújtottunk segítséget a tartós munkanélküliek csoportján belül a romáknak, a 

fiataloknak, pályakezdőknek, a kistelepüléseken élőknek, az alacsony iskolázottságúaknak,  

problémáik megoldásában, munkaerő-piaci reintegrációjukban.  

Új tevékenységként részt vettünk a drogprevenciós munkában  is, valamint ifjúságsegítő 

programjaink is voltak. 

Felnőttképzési intézményként több szakképzést és általános célú képzést is megvalósítottunk. 

Közművelődési intézményként a fiatalok számára rendeztünk kreatív szakköröket, illetve 

közreműködtünk  a Fogyatékkal élők XI. Művészeti Fesztiváljának megszervezésében is. 

Tevékenységünket Nyíregyházán kívül Nagykállóban, Kisvárdán, Nyírbátorban, Baktalórántházán 

valamint több kistelepülésen, (Nagycserkesz, Kék) végeztük.  

Kiemelt figyelmet fordítottunk Alapítványunk szakmai fejlesztésére, a jövő kihívásaira való 

felkészülésre is.   

Véleményünk szerint ezen időszakban különösen fontossá vált munkánk, segítő tevékenységünk, és 

be tudtuk tölteni az Alapító Okiratban lefektetett célkitűzéseinket a 2013. évben is.  

 

 

1. MEGVALÓSULT PROJEKTEK 

 

A továbbiakban projektek szerint mutatjuk be az Alapítvány 2013. évi tevékenységét.  

 

Összesen 5 nagyobb projekt megvalósítására került sor a 2013. évben, az alábbiak szerint: 

 

Munkaerőpiaci reintegráció, szociális segítés, drogprevenció, felnőttoktatás témakörében:  

 

- Iránytű: komplex ifjúsági munkaerőpiaci és drog-prevenciós program Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében. (TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0079) 

- Integrált munkaerő-piaci képző, szolgáltató és fejlesztő hálózat létrehozása a nyíregyházi, a 

kisvárdai és a nagykállói kistérségben. (TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0017) 

- Biztos bizonyítvány - hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik segítése (Svájci Civil 

Alap) 

 

Közművelődési, kulturális tevékenység témakörében: 

- A Nyírség kincsei : táj, természet, hagyomány és ember kölcsönhatásainak tükröződése a 

fiatalok alkotó tevékenységében (TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0143) 

 

Szervezetfejlesztés:  

 

- A RÉV Alapítvány szakmai kapacitásának növelése (TÁMOP 2.6.2-12/1) 
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TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0079 

Iránytű: komplex ifjúsági munkaerőpiaci és drog-prevenciós program 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

 

2011. október 01-én indult projektünk, mely 2 éven át tartott, egészen 2013. szeptember 30-ig. 

Összes támogatási összeg: 78 950 801,-Ft. 

 

A projekt célja volt a gyerekek, fiatalok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának előkészítése, 

életpálya tervezésük és vezetésük tudatosítása, a negatív társadalmi hatásokkal, valamint a 

drogfogyasztó magatartással szembeni védekezőképességük fejlesztése, lelki egészségük védelme, 

képességeik, készségeik fejlesztése, öngyilkosság-prevenció. 

 

Megvalósítási helyszínek: Nyíregyháza, Nyírbátor, Kisvárda, Baktalórántháza 

 

A célcsoport a 12 és 29 év közötti gyermek és ifjúsági korosztályok, különös tekintettel a hátrányos 

helyzetűekre:  

 

 A szociális/társadalmi,  pénzügyi/gazdasági akadályokkal küzdő fiatalok 

 Fogyatékkal élő fiatalok 

 A tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokra  

 A kábítószer-probléma szempontjából veszélyeztetett fiatalok 

 Roma fiatalok 

 

A projektben az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk folyamatosan:  

 

A. Ifjúságügyi alprogram:  
 

Egyéni tanácsadások: 

   Álláskeresési tanácsadás 

Képzési tanácsadás 

Mentálhigiénés tanácsadás 

   Pályaorientációs tanácsadás 

   Szociális tanácsadás  

   Online tanácsadás 

Tréningek: 

   Álláskeresési tréning 

   Asszertivitást fejlesztő tréning 

   Önálló családi életre felkészítő tréning 

„Kalandprogram” 

Képzés: 

   Kortárssegítő képzés 

Képzéshez kapcsolódó ingyenes szolgáltatások:  

Előzetes tudásszint felmérés 

   Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás   

Klub 

   Életmód és Mosoly Klub 

Egyéb szolgáltatások: 

   Gyógypedagógiai készségfejlesztő szolgáltatások    

  Munkaközvetítés 

   Munkáltatók meglátogatása 



B. Drog-prevenciós alprogram: 

 

Egyéni tanácsadások: 

   Életviteli tanácsadás 

   Pszicho-szociális tanácsadás 

   Párkapcsolati tanácsadás 

Álláskeresési tanácsadás 

   Szociális tanácsadás  

   Drog-prevenciós tanácsadás 

Képzés: 

   Kortárssegítő képzés 

Képzéshez kapcsolódó ingyenes szolgáltatások:  

Előzetes tudásszint felmérés 

   Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás   

Közösségi programok: 

   Filmklub 

   Dramatikus foglalkozások, szociálterápiás szerepjátékok 

   „Kalandprogram” szerfogyasztással veszélyeztetett fiataloknak 

Csoportfoglalkozások: 

   Önismereti és drog-prevenciós tematikus csoportfoglalkozások  

 

 

 

A projekt eredményei: 

 

A projekt eredményeként a bevont gyermekek, fiatalok személyisége fejlődött, képessé váltak a 

szakképzésbe, vagy a munkaerőpiacra való beilleszkedésre, az egészséges, drogmentes alternatíva 

választására, egyéni képességeik további fejlesztésére., a lelki problémák érett megoldására. 

A negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekező képességüket erősítettük. A társadalmi és 

kulturális különbségeiből fakadó deficiteket csökkentettük.  

Azok a gyermekek és fiatalok, akik részt vettek programjainkon, szolgáltatásainkon, segítségünkkel 

képessé váltak munkát találni, vagy a számukra megfelelő szakképzést megtalálni, fejlődött 

személyiségük, szociális képességeik, lelki konfliktusaikat, problémáikat érett módon és nem 

önpusztító módon próbálják megoldani, életképes és egészséges alternatívákat nyújtottunk a 

számukra, melyek mind a drogmentes életről szólnak. 

 

 Drogprevenciós programokkal elért fiatalok száma: 200 fő 

 Drogprevenciós programokba bevont fiatalok száma: 100 fő 

 Személyiség-és kompetenciafejlesztő foglalkozásokon, valamint  továbbtanulási, 

pályaorientációs, pályaválasztási, munkaerő-piaci tanácsadásokon résztvevő fiatalok száma: 

150 fő 

 A programokban eredménnyel résztvevők száma: 79 fő 

(nem a programból finanszírozott tanfolyamok, képzések résztvevői lettek; munkát vállaltak; 

vállalkozói ismereteket és kompetenciákat fejlesztő, illetve családi életre nevelő programok 

résztvevői lettek, önkéntes programokban vettek részt, kortárs-segítő programok résztvevői 

lettek) 

 Más intézményekkel, szervezetekkel kialakított együttműködések száma: 31 db 

 

 



TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0017 

Integrált munkaerő-piaci képző, szolgáltató és fejlesztő hálózat 
létrehozása a nyíregyházi, a kisvárdai és a nagykállói kistérségben 

 

2012. augusztus 01-től 2014. július 31-ig tart programunk, mely a RÉV Alapítvány eddigi 

legnagyobb költségvetésű projektje. Összes költségvetése 162 266 960 Ft, ebből a RÉV Alapítvány 

116 011 360 támogatást nyert el.  

 

A projektet a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványával 

konzorciumban valósítjuk meg.  

 

A projekt céljai:  

 

-Olyan kistérségi szolgáltató központok létrehozása a nyíregyházi, nagykállói  és kisvárdai 

kistérségben, mely összefogja az állami, az önkormányzati, a non-profit és az üzleti szektor 

szereplőit a kistérségek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a szociális problémák enyhítése, a 

hátrányos helyzetű, perifériára kerülő emberek segítése céljából.  

- A három kistérségben élő munkanélküli emberek társadalmi reintegrációjának elősegítése 

egymásra épülő munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása, szakképzések megvalósítása, alkalmi és 

tartós munkaviszonyba közvetítés, és személyre szabott speciális fejlesztő módszerek révén. 

 - Legális alkalmi munkavállalást, mezőgazdasági és turisztikai idénymunkát elősegítő 

munkaközvetítő szolgáltatás felállítása. 

-  A munkáltatók számára nyújtott speciális szolgáltatásokkal elősegíteni a befogadó munkahelyek 

létrejöttét. 

 - Az eddiginél hatékonyabb együttműködési formák kialakítása a szociális, munkaerő-piaci 

intézmények között.  

- Kistérségi szintű munkáltatói kapcsolattartói rendszer kialakítása a hatékonyabb 

információáramlás érdekében.  

- Kistérségi adatbázisok kiépítése a szolgáltató intézmények együttműködésének 

támogatására, illetve az alkalmi munka igények kielégítésére. 

 

Várt eredmények: 

- Integrált munkaerőpiaci-szociális szolgáltató központok létrehozása. 

- A szolgáltatásokba bevont hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci 

reintegrációja elindul, illetve megvalósul: fejlesztő képzéseken vesznek részt, szakképesítést 

szereznek, alkalmi vagy tartós munkaviszonyt létesítenek. 

- Mobil munkaerőpiaci szolgálat alakul meg, melyekkel a kistelepülések is elérhetőek 

lesznek. 

- Alkalmi munkavállalást elősegítő munkaközvetítő szolgáltatás működtetése.   

- A projektbe bevont ügyfelek és családjuk elszegényedése megáll. 

- Az eddiginél hatékonyabb együttműködési formák jönnek létre a szociális, munkaerő-piaci 

intézmények között.  

- Kistérségi adatbázisok épülnek ki a szolgáltató intézmények együttműködésének 

támogatására. 

 

A projekt keretében 2013-ban az alábbi tevékenységek valósultak meg  

 

A. OKJ szerinti szakképzések és egyéb általános képzések:  

 



Befejeződött szociális ápoló és gondozó képzésünk, amelyet a TEMI Móricz Zs. Művelődési és 

Ifjúsági Ház Közhasznú Alapítványa, mint konzorciumi partner valósított meg, összesen 16 fő 

munkanélküli ügyfél szerzett végzettséget.  

 

Takarító képzésünkön összesen 10 fő szerzett végzettséget, ezt a képzést Nagykállóban 

valósítottuk meg.   

 

Jelenleg folyamatban van élelmiszer, vegyiáru és gyógynövény eladó szakképzésünk szervezése.  

 

A szakképzéseket megelőzően az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók alapkészségeinek 

fejlesztésére került sor, valamint szociális támogató szolgáltatásokat biztosítottunk a képzésben 

résztvevők számára. 

 

2013. évben alapismeretek pótlása, álláskeresési tréningen vehettek részt ügyfeleink, valamint 

fogyatékkal élők számára kísérleti reintegrációs modellprogram indult be, mely egy saját fejlesztésű 

képzési program. 

 

 

B. Munkaerő-piaci szolgáltatás, tanácsadás, mentorálás, munkanélküliek számára: 

1. A tartósan munkanélküliek munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése. 

2. A célcsoport szükségletei számára megfelelő munkahely felkutatása. 

3. Munkába álláshoz szükséges képességek fejlesztése, munkavégző-képesség megőrzésével, és 

fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások. 

4. Alkalmi, és idényjellegű munkák közvetítése. 

5. Munkaközvetítés tartós munkaviszonyba 

6. Mobil munkaerő-piaci szolgáltatás működtetése a kistelepüléseken 

 

 

 

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0143 

A Nyírség kincsei : táj, természet, hagyomány és ember 
kölcsönhatásainak tükröződése a fiatalok alkotó tevékenységében 

 

2012.  november 01. és 2013. november  30. között zajlott közművelődési – kulturális projektünk 3 

iskola, a nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola a baktalórántházi Vay Ádám 

Gimnázium, Szakiskola és Kollégium, illetve a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium közoktatási intézményekkel együttműködésben. 

Támogatás összege: 29 952 672 Ft. 

 

A projekt célja volt a nyíregyházai és a baktalórántházi kistérségben a Regionális Érdekvédelem 

Alapítvány, mint közművelődési intézmény és a partnerként bevont közoktatási intézmények nem 

formális oktatási-nevelési szolgáltatásainak fejlesztése, a formális oktatást kiegészítő, iskolán kívüli 

közművelődési és kulturális programok megvalósítása, valamint a megtartó képességet segítő 

helyismereti, kreatív ipart fejlesztő közösségépítő kezdeményezések létrehozása az iskoláskorú 

fiatalok, gyerekek körében.  

 

A projektben a Nyíregyházán, Nagycserkeszen, Baktalórántházán élő vagy tanuló gyermekek, 

fiatalok kreatív képességeinek fejlesztése, a 4 alkotói területen (kézművesség, fotográfia, online 

újságírás, színjátszás) tehetséges gyermekek/fiatalok készségfejlesztése, szakmai 



tehetséggondozása valósult meg non-formális pedagógiai módszerekkel, az élményeken alapuló 

tanulással, és közösségfejlesztéssel.  

 

 

A nyírségi táj, a természeti és történelmi értékek, a kulturális és néphagyomány, valamint a jelenkor 

helyi vonatkozású történéseinek, szereplőinek megismerése, dokumentálása és nyilvánosságra 

hozása a gyermekek/fiatalok által készített művészeti, és dokumentációs produktumok révén, 

valamint a nevelési-oktatási intézmények kapacitásának és szakembereinek, oktatóinak, 

pedagógusainak fejlesztése. 

 

Résztvevők:  

A nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulói (42 fő) 

a baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium tanuló (42 fő) 

a nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda tanulói  (28 fő) 

 

Összesen 112 tanuló. 

 

Céljainkat készség és képesség-fejlesztő szakkörök, találkozók, alkotótáborok, tanulmányi 

kirándulások, fejlesztő foglalkozások révén értük el.  

 

Nyíregyháza 1. csoport 2. csoport 

Fotózás: Eötvös Suli  fényképész  szakkör 7 fő 7 fő 

Kézművesség: Eötvös Suli  kézműves  

szakkör 7 fő 7 fő 

Elektronikus sajtó: Eötvös Suli-Média 

szakkör 7 fő 7 fő 

 

 

Baktalórántháza 1. csoport 2. csoport 

Elektronikus média: Digi-Média szakkör  7 fő 7 fő 

Fotózás: Baktai fény-kép-ész szakkör 7 fő 7 fő 

Előadóművészet: Színészpalánták 

(szakkör) 7 fő 7 fő 

 

 

Nagycserkesz 1. Csoport 2. csoport 

Kézművesség: Mindennapi életünk népi 

és kézműves  hagyományai – szakkör 7 fő 7 fő 

Előadóművészet: Cserkeszi 

színészcsemeték - szakkör 7 fő 7 fő 

 

 

A szakköröket az egyes iskolákban dolgozó pedagógusok vezették. Időnként külső szakértők, 

mesterek, a tématerületek elismert képviselői segítették a munkát. A szakkörök egyrészt az 

iskolákban, de nagyrészt külső helyszíneken, „terepen” zajlottak. (pl. szerkesztőségek, televíziók, 

múzeumfalu, természeti-kulturális értékek, stb.) Összes 416 szakköri foglalkozásra került sor az 

egy év alatt. Nyáron 1 hetes alkotótáboron is részt vehettek a gyerekek Harangodon. 

 

A szakkörök témái a helyi kulturális, természeti, történeti értékek köré rendeződtek. Pl. nyírségi 

folklór-hagyományok, kézműves-hagyományok, népi színjátékok, nyírségi táj természeti, épített 



történeti emlékeinek fotózása, riportok készítése helyi hagyományőrzőkkel, 

hagyományteremtőkkel. Népi mesterségek, hagyományos népi élelmiszertartósítási technológiák, 

aszalás, eltevés, savanyítás, lekvárkészítés.  

 

Közönségtalálkozók, munkaerő-piaci és továbbtanulási, pályaválasztási lehetőségek feltárása és 

megismertetése:  

 

Összesen 8 alkalom volt, Nyíregyházán, Nagycserkeszen és Baktalórántházán megrendezve.  

Bemutattuk  a szakköri kreatív területekhez köthető munkaerőpiaci és felnőttképzési valamint 

szakképzési lehetőségeket, megismertettük a kézműves szakmák munkaerőpiaci fontosságát,  népi 

iparművészeket, kézműveseket mutattunk be a gyerekeknek, akik egyéni vagy kisvállalkozások 

keretében építették fel saját egzisztenciájukat, ismert fotósokat, újságírókat hívtunk meg. (pl. Palicz 

László újságíró, Puskásné Oláh Júlia népi iparművész.) 

 

Közvetett eredmények voltak: 

- Tehetséggondozás. 

- A gyerekek megismerték szűkebb és tágabb környezetük értékeit, hagyományait, érzelmi 

kötődés is kialakult. 

- Művészeti, önkifejező, kommunikációs képességeik fejlődtek. 

- Alkotás öröme. 

 

 

Biztos bizonyítvány - hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik 
segítése 

SMCA-2012-0338-S 

 

Svájci  Civil Alap által támogatott pályázatunk 2013. szeptember 01-vel indult és 2014. augusztus 

31-ig tart.  

- Elnyert támogatási összeg: 22 984 900 Ft 

- Önerő: 2 610 000 Ft 

- Projekt kezdése: 2013. szeptember 1.  

- Projekt befejezése: 2014. augusztus 31. 

- Megvalósítási helyszínek: Nyíregyháza, Nagycserkesz, Kék 

 

Együttműködő oktatási intézmények: 

 

Kék:  

-    Rétközi Szakközépiskola és Szakiskola, (4515 Kék, Kölcsey út 21.sz,   képviselő: Bagoly Albert 

igazgató) 

- Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola (4515 Kék, Rákóczi u. 2. 

kapcsolattartó: Hegyes Szilvia igazgató) 

Nagycserkesz:  

- Mikszáth Kálmán Általános Iskola (4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál utca 99. képviselő: 

Gelakné Székely Szabó Kornélia igazgató) 



Nyíregyháza: 

- Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (4400 

Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. képviselő: Dr. Komáromi István igazgató) 

 

Fő célok:  

1. A tanulók lemorzsolódásának megakadályozása.  

- Tanulmányi eredményeik javítása.  

- Továbbtanulásuk elősegítése.  

2. A családi munkanélküliség csökkentése.  

3. A munkanélküli fiatalok foglalkoztathatósági szintjének emelése. 

 

Részletes célok:  

1. A kistérségek általános és szakiskoláiban a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek és fiatalok 

mentorálása, motiválása jobb tanulmányi eredmények elérésére, a lemorzsolódás csökkentése. 

2.  A hátrányos helyzetű fiatalok szüleinek vagy egy háztartásban élő családtagjainak mentori 

támogatása, munkaerőpiaci reintegrációjuk elősegítése tanácsadásokkal, képzésbe vagy állásba 

közvetítéssel. Családi kohézió támogatása. 

3.  A pályakezdő munkanélküli fiatalok (többségükben romák) egyéni és csoportos fejlesztése, 

mentorálása, munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése. A fiatalok önálló életvitelét 

megkönnyítő csoportos foglalkozások, egyén tanácsadások szervezése. Szakképzettség nélküli 

pályakezdő fiatalok szakmaszerzésének támogatása, legalább 15 fő esetében. A fiatalok lelki 

egészségének védelme 

4. A projekt szolgáltatásait támogató honlap és a fiatalok lelki egészségvédelmét, valamint 

munkaerőpiaci reintegrációjukat elősegítő kiadvány létrehozása, terjesztése. Szakmai 

együttműködések kialakítása a probléma rendezésében érdekelt állami-önkormányzati és civil 

szervezetekkel. 

 

Várt eredmények a projekt végéig: 

 Bevonásra kerül a mentori segítségnyújtásba legalább 48 fő tanuló, közülük legalább 30 fő 

rendszeres mentori segítségnyújtásban, fejlesztésben részesül a 2013/2014-es tanévben. 

Tanulmányi eredményeik javulnak, magatartászavaraik mérséklődnek.  

  Legalább 40 fő családtag mentori segítségnyújtásban részesül.  

 Közülük legalább 15 fő képzésbe kerül vagy munkába áll! 

 A program szolgáltatásaiban legalább 36 fő pályakezdő munkanélküli fiatal vesz részt. 

 Közülük legalább 15 fő szakképzésbe kerül!  

 

2013. évben a tanátok felkészítése, valamint a gyerekek, programban résztvevő családtagok 

kiválasztása történt meg, és októbertől indult el a mentori segítő tevékenység. 

 



2. SZERVEZETFEJLESZTÉS  
 

A RÉV Alapítvány szakmai kapacitásának növelése  

(TÁMOP 2.6.2-12/1) 

Az elnyert támogatás: 7 999 960 ft. A projekt a munkarőpiaci szolgáltatások fejlesztésére, 

valamint a RÉV Alapítvány mint foglalkoztatási célú civil szervezet fejlesztését tűzi ki célul. 

 

A projekt 2013. június 1-től 2014. május 31-ig tart.  

 

Fő tevékenységek: 

 

- Felkészülés a felnőttképzési akkreditációra az új feltételeknek megfelelően, a FAT 

tanúsítvány megszerzése. 

- Munkaerőpiaci sztenderdeknek való megfelelés, referencia – nyilatkozat megszerzése 

az OFA-tól. 

- Szervezetfejlesztési terv elkészítése 

- 3 fő munkatárs szakmai továbbképzése munkaerőpiaci tanácsadó szakon. 

- Kapcsolatépítés a nonprofit és a vállalkozói szférával. 

- Informatikai fejlesztés: ügyfélnyilvántartási rendszer és honlap elkészítése. 

 

2013. évben a szervezetfejlesztési terv előkészületei, valamint a felnőttképzési akkreditációra, 

illetve a munkaerőpiaci sztenderdeknek való megfelelésre történő felkészülés, dokumentumok 

összeállítása, belső audit zajlott. 

 

 

PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG A 2013. ÉVBEN 

 

 

Kiemelt fontosságú volt a 2013. évben is a pályázati munka, hiszen a RÉV Alapítvány 

számára a pályázati forrás jelenti a legnagyobb bevételt.  

 

- A RÉV Alapítvány szakmai kapacitásának fejlesztése TÁMOP – 2.6.2.-1 

pályázatunkat ismételten benyújtottuk, ezt támogatták is 7 999 960 ft-tal. 

- Svájci Civil Alaphoz benyújtott „Biztos bizonyítvány - hátrányos helyzetű 

gyermekek és családjaik segítése” c. pályázatunk is nyert, 22 984 900 ft a támogatás 

(itt 10 % készpénz önrész szükséges). 

- A TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0178 azonosító számú „Alkotni születtünk erre a 

Földre": pályakezdő fiatalok munkaerőpiaci integrációjának segítése Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében című pályázatunk a magas pontszám ellenére forráshiány 

miatt elutasításra, de tartaléklistára került.  

- Benyújtásra került a TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0004 számú „Hátrányos helyzetű 

emberek foglalkoztatása az építőiparban, Nyíregyházán” c. tranzotfoglalkoztatási 

pályázat. 

 

 



Ebben az évben a támogatási szabályok nem tették lehetővé működési költségekre pályázat 

benyújtását, ezért a NEA működési  pályázaton nem is tudtunk indulni. Szakmai 

pályázatunkat viszont be tudtuk nyújtani a Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiumhoz.  

 

 

 

 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

 

Közreműködtünk  a Fogyatékkal élők XI. Művészeti Fesztiváljának megszervezésében, mely 

ebben az évben is nagy siker volt. 

 

A 2013. évben is fontosnak tartottuk, hogy munkatársaink megismerjék a legfrissebb 

információkat, tudnivalókat, folyamatosan frissítsék ismereteiket a szakmai területen, ezért 

számos konferencián, workshopon, tréningen  vettünk részt.  

 

Az idén megkezdtük a felkészülést az új 2014-2020 Európai Uniós támogatási ciklusra, 

áttanulmányoztuk a rendelkezésre álló szakmai dokumentumokat, szakmai rendezvényeken 

vettünk részt.  

 

Az idén is részt vettünk  az újjáalakult Nyíregyházi  Civil Fórum munkájában, az Országos 

Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, valamint az Újra Dolgozom Programok Országos 

Szövetsége rendezvényein.  

 

 

Nyíregyháza, 2013. december 16.  

 

       Cseh Sándor ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


