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Kárpátok Alapítvány 

A Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, hátrányos helyzetű vidéki 

térségek és közösségek támogatására irányuló programok, projektek lebonyolításával, 

valamint ösztöndíjak utalványozásával foglalkozik. 

 

Az Alapítvány tagja a Kárpátok régió fejlődését szolgáló Nemzetközi Kárpátok 

Alapítványi Hálózatnak, mely négy, egymástól független alapítványból áll: 

- Kárpátok Alapítvány – Magyarország – www.karpatokalapitvany.hu 

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

- Karpatská nadácia, Slovensko, Szlovákia – www.karpatskanadacia.sk 

- Карпатський фонд – Україна, Ukraine, Ukrajna - www.carpathianfoundation.org.ua 

 

Stratégiai célunk a régi emberi erőforrásainak (személyek, szervezetek, közösségek) 

fejlesztése a leszakadó vidéki térségek, hátrányos helyzetű közösségek, kisebbségek 

fejlődésének érdekében, így közvetetten a szegénység és a társadalmi kirekesztettség 

csökkentése. 

Stratégiai célkitűzéseink: 

- támogatjuk a helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési 

kezdeményezéseit; 

- törekszünk a vidéki térségek és közösségek leszakadásának, kirekesztettségének 

visszaszorítására a helyi fejlesztési kezdeményezések támogatása által; 

- bátorítjuk és segítjük a helyi közösségeket a helyi problémák kezelésében és 

megoldásában; 

- támogatjuk és fejlesztjük a szegénységben élő, hátrányos helyzetű és kirekesztett 

emberekkel foglalkozó szervezeteket annak érdekében, hogy az általuk képviselt 

emberek érdekérvényesítési képessége erősödjön, hatékonyabban tudjanak beleszólni a 

velük kapcsolatos döntéshozatalba, amely által a társadalom teljes jogú tagjaivá válnak; 

- erősítjük a társadalmi szemléletformálást legfőképpen az önkéntesség gyakorlatának 

terjesztése és a hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek növelése által; 

- ösztönözzük a határokon átívelő együttműködéseket, a Kárpátok régió országaiban élő 

emberek ismeretátadását, tapasztalatcseréjét és jó gyakorlatainak bemutatását, 

elterjesztését; 

- erősítjük a magyarországi adományozási hajlandóságot a jó példák, mintaprojektek 

kidolgozásával, bemutatásával, támogatásával; 

- támogatjuk a kulturális és természeti örökség értékeinek ápolását és hasznosítását 

illetve a multikulturalizmus népszerűsítését. 

 

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


A 2016. ÉV LEGJELENTŐSEBB PROGRAMJAI ÉS PROJEKTJEI 

Alapítványunk programjai az alábbi fő célkitűzések mentén valósulnak meg: 

- helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési kezdeményezéseinek 

támogatása; 

- társadalmi szemléletformálás; hátrányos helyzetű térségek és közösségek 

támogatása; 

- hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. 

KÉPZÉSI PROGRAMJAINK ÉS CIVIL SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE 

Képzési és civil szervezeteket fejlesztő programunk keretein belül elsődlegesen az 

Európai Uniós források fogadására és hatékony felhasználására készítjük fel a hátrányos 

helyzetű, vidéki területeken működő, helyi fejlesztésekben érdekelt önkormányzatok és 

civil szervezetek képviselőit az alábbi területeken történő fejlesztéssel: 

• szervezetfejlesztés, 

• forrásteremtés, 

• pályázatírás és projektmenedzsment, 

• PR és kommunikáció, 

• hálózatépítés, 

• együttműködés és partnerség. 

Célunk a fejlesztésben résztvevő szervezetek közötti informális kapcsolatok és szakmai 

hálózatok kialakításán túl, hogy a hátrányos helyzetű térségekben működő szervezetek 

nagyobb hatásfokkal tudjanak az általuk képviselt közösségek érdekében forrásokat 

bevonni, ill. azokat a lehető legoptimálisabban és leghasznosabban tudják felhasználni. 

A 2016-os évben civil szervezetek a Norvég Civil Támogatási Alap keretében szervezett 

workshopokon vehettek. 

BRIDGE PROGRAM 

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

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

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

önkormányzatok helyi, innovatív és fenntartható fejlesztési ötleteinek megvalósulását 

segíti elő, amellyel segítséget nyújt a szervezetek projekttervezési és megvalósítási 

készség fejlesztésében, a forráslehívó képességeik javításában és a szervezeti 

fejlődésüket illetően. A BRIDGE program három pillérre épül: technikai asszisztenciát és 

projekt-minőségbiztosítást nyújt, önerőt biztosít. 

A 2016-os évben nem történt jelentősebb esemény a programban, információt 

nyújtottunk a hozzánk forduló civil szervezeteknek a lehetséges pályázatokról. 

 



NORVÉG CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP II. FORDULÓ (2012-2016) 

 

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

társadalom fejlődését, valamint elősegítse részvételét a társadalmi igazságosság, a 

demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. A támogatók döntése értelmében 

ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít a kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, 

valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus 

és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, 

a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, 

beleértve a nemi és a családon belüli erőszakot. 

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

Kárpátok Alapítvány – Magyarország is megvalósító, lebonyolító partnerként szerepel. 

2013-2016 között három meghirdetés során pályázhattak magyarországi civil 

szervezetek projektjeik megvalósítására, a szétosztható keretösszeg 13.500.000 € (3,2 

milliárd Ft). A szervezetek az alábbi formákban kaphattak támogatást: 

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

lehetett benyújtani: 

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

érdekérvényesítő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásuk 

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

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

esélyegyenlőség (2), illetve az ifjúsági és gyermekjogok (3) területén; 

- II. témakör: az országos vagy regionális szinten működő, szervezet- és 

közösségfejlesztő civil szervezetek hosszú távú megerősítése, stratégiájuk, kapacitásaik 

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

szektor más szervezeteinek, a szektor megújítása érdekében. 

2. Kis- és közepes projektek által, amelyen belül 7 témakör volt pályázható. A 

Kárpátok Alapítvány - Magyarország a gazdája az Ifjúság- és gyermekügyekről szóló kis- 

és médium projekteknek, valamint a Közösség- és szervezetfejlesztés témakörére 

pályázott kisprojekteknek. 

3. Egyéni ösztöndíjas tanulmányutak célja a magyarországi civil szektor szakemberei 

számára olyan tanulmányutak megvalósításának támogatása volt, amelyek keretében 

lehetőség nyílt az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogató országaiban 



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

gyakorlati megismerésére. 

4. Ifjúsági tanulmányutak célja az volt, hogy a kiutazó fiatalok egyénileg, vagy két fős 

csapatokban minimum 2 hét alatt (maximum időtartam nem volt meghatározva) a 

támogató országokban – vagy azok valamelyikében – olyan „jó gyakorlatokat”, jó 

példákat kutassanak fel, amelyek itthon is alkalmazhatóak különböző társadalmi 

problémák kezelésére, társadalmi szemléletformálásra illetve a modern kommunikációs 

lehetőségek segítségével (blog, videómegosztó, instagram, facebook, twitter stb.) 

könnyedén terjeszthetőek, népszerűsíthetőek. 

5. Akció projektek célja kampányok, közös mozgósító és érdekérvényesítő fellépések 

(alkalmi koalíciók) szervezésének és lebonyolításának támogatása volt. Kampány alatt 

egy konkrét cél elérése érdekében végzett rövid időtartamú, intenzív, erőteljes 

kommunikációval bíró, széles célcsoportokat elérő, a médiát tudatosan használó, 

megtervezett tevékenységeket értünk. Mozgósító és érdekérvényesítő tevékenységnek 

minősül minden olyan alulról szerveződő kezdeményezés, amely a nagyközönséget 

bevonva konkrét lépéseket tesz – például petíciók indításával, demonstráció 

szervezésével – egy, a kiírás céljainak megfelelő társadalmi ügy megoldása érdekében 

valamilyen konkrét, aktuális és reálisan teljesíthető cél elérésére. 

 

A Kárpátok Alapítvány az Ifjúsági- és gyermekügyek és Közösség- és 

szervezetfejlesztés kis- és közepes projektek kiválasztásában, majd a támogatott 

szervezetek projektjeinek megvalósításának segítésében, nyomon követésében és az 

Ifjúsági tanulmányutak lebonyolításában vett részt. Az Ifjúsági-és gyermekügyek 

kategóriában mindösszesen 53 db (kis és közepes) projekt megvalósításában nyújtottunk 

segítséget, mint lebonyolító alapítvány. A Közösség és szervezetfejlesztés 

kategóriában pedig összesen 68 kis és közepes projekt került támogatásra.  

2016-ban alapítványunk munkatársai a támogatott projektek zárásával voltak elfoglalva, 

hiszen valamennyi támogatott projektnek 2016. április 30-ig kellett lezárulnia. Ezt az 

időszakot követően a támogatottaknak 30 napon belül kellett benyújtaniuk záró szakmai 

és pénzügyi beszámolóikat, elszámolásaikat. 2016-ban e záró beszámolók és 

elszámolások feldolgozását láttuk el, illetve helyszíni látogatásokat folytattunk. 

A Legyél Te is on the spot! ifjúsági tanulmányút keretében 2016 áprilisában 

valósította meg a tanulmányutat a 2015-ös kiírásban támogatást nyert utolsó páros. 

Tanulmányútjuk célja az volt, hogy a társadalmi integráció egyik, speciális módszerét a 

művészetterápiás, részvételi videózást vizsgálják meg. Interjúkat készítettek releváns 

szakemberekkel, például Bjørn Bolstaddal az oslói Ringstabekk iskola igazgatójával, Ase 

Svenheim Drivenes dokumentumfilm producerrel, Kajsa Næss-sel és Venja Ruud 



Nilsennel, akik fogvatartottak illetve az ő gyermekeik számára tartanak terápiás 

foglalkozásokat. A tanulmányút során betekintést nyertek a szakemberek által 

megvalósított programokba, több intézményt illetve civil szervezetet meglátogattak (pl. a 

Norvég Zeneakadémiát és a Hitt Húsid-ot). Az elkészült interjúkat, tapasztalatokat rövid 

filmeken keresztül mutatják be, melyek a Youtube-on nyilvánosan elérhetőek. A fiatalok 

blogot (https://medium.com/@_SkanDiary_) és Facebook oldalt is vezettek 

(https://www.facebook.com/skandiary) a tanulmányútjuk során. 

A NCTA program hatásvizsgálatának elvégzésére még 2015 májusában felállítottak 

egy monitori csoportot a lebonyolító alapítványok. A munkacsoportban a lebonyolító 

konzorciumot alkotó alapítványok mindegyike delegált tagokat (az Ökotárs Alapítvány 2, 

a többiek 1-1 főt). A monitori csoport a hatásvizsgálatot egy terv alapján végezve 

komplex célokat és elérendő eredményeket tűzve ki maga elé több elsődleges és 

másodlagos kutatást bonyolított le.  

2016-ban az alábbi főbb tevékenységeket látta el a monitori csapat: 

- A pályázó szervezetek körében lefolytatott kérdőíves vizsgálat eredményeinek 

feldolgozása, elemzése. 

- A pályázó szervezetek legfontosabb adatszerű információit tartalmazó adatbázis 

feldolgozása, elemzése. 

- A témakörökben támogatott szervezetek képviselői, a döntések előkészítésében 

résztvevő szakértők, bírálók, továbbá külsős szakértők körében összesen 11 

fókuszcsoportos interjú felvétele, feldolgozása és elemzése.  

- A lebonyolítók által legsikeresebbnek vélt projekteket bemutató esettanulmányok 

elkészítése.  

- A programban résztvevő célcsoporttagok körében tervezett hatások mérésének – 

interjú módszerével - előkészítése.  

Alapítványunk részéről Száraz András valamennyi részfeladat elvégzésében részt vett, 

tevékenyen részt vett a kutatási terv, a kérdőívek és az interjú vázlatok/vezérfonalak 

kidolgozásában. Az adatbázissal kapcsolatos feladatok döntő hányadát is ő végezte, 

valamint a támogatott szervezetek körében zajló fókuszcsoportok moderálásában is részt 

vett. A monitori csoport munkáját 2016 első felében gyakornokok segítették.  

A hatásmérés eredményeit a monitori csapat munkatársai egy záró 

tanulmányban fogják összefoglalni, amelyet a 2017 áprilisában tartandó 

programzáró konferencián mutatnak majd be. 

A lebonyolító alapítványok a program keretében különböző kiegészítő eseményeket 

szerveztek. Ennek keretében változatos, a civil szervezeteket érintő, érdeklő 

tematikájú workshopokat valósított meg a konzorcium. 2016. március 04-én a 

https://medium.com/@_SkanDiary_
https://www.facebook.com/skandiary


művészet, művészeti projektek kapcsán találkozott 11 projektmegvalósító szervezet. 

A workshop eredményes volt, közelebb hozta a szervezeteket, együttműködések jöttek 

létre. Ilyen esemény volt még a 2016. június 1-jén tartott Közösségi adománygyűjtés 

témájú workshop, melyen 32 civil vett részt. A 2016. július 25-27 között megvalósított 

ifjúsági workshop 19 ifjúsági szervezetben aktív fiatalt vonzott. A résztvevők 

visszajelzése alapján a workshopok nagyon érdekesek, hasznosak és inspiratívak voltak. 

2016 novemberében került megrendezésre egy kétnapos workshop, melynek témája a 

bevásárló közösségek működtetése volt, melyek célja a helyi fenntarthatóság, a 

fenntartható fogyasztás és az élelmiszer-önrendelkezés. 

Civil szemmel elnevezésű videó versenyt hirdettünk a támogatott szervezetek 

számára. A versenyre olyan videókat vártunk, melyeket egy-egy NCTA által támogatott 

projekt tevékenységét, eredményeit, módszereit, üzeneteit mutatták be. Összesen 41 

alkotás érkezett be, melyek közül 12 jutott be a közönségszavazásra. Az első három 

helyezettet értékes fejlesztési szolgáltatással díjaztuk. Mind a 12 döntős kisfilm 

megtekinthető a http://norvegminta.blog.hu/2016/08/30/videoszavazas oldalon. 

“Az idegen szép” Európai fellépés a gyűlölet ellen – jó gyakorlatok és 

tapasztalatcsere szeminárium célja volt, hogy összehozza a – legszélesebb 

értelemben vett – gyűlölködés ellen dolgozó hazai és külföldi civil szervezeteket, és teret 

biztosítson számukra a tapasztalatok cseréjére, különböző megközelítések, akciók és 

kampányok bemutatására. Mindezt annak érdekében, hogy jó gyakorlatokat megismerve, 

egymástól tanulva hatékonyabban tudjanak fellépni az egyre több európai országban 

megfigyelhető idegengyűlölet és rasszizmus ellen. A 2016 októberében szervezett 

szemináriumon munkatársaink is részt vettek, kiscsoportos beszélgetéseket vezettek. A 

szeminárium végén került sor a videó verseny eredményének kihirdetésére és a 

nyeremények átadására. A programot Pecha Kucha est követte, melyen több 

támogatott szervezetnek nyílt lehetősége munkája, eredményei, sikerei bemutatására. 

Az előadások itt tekinthetőek meg: https://norvegcivilalap.hu/hu/node/188599. 

A rendezvénysorozatot egy érzékenyítő játék, „A Zóna” zárta. A két nap során több 

csoport és fiatal vettek részt a játékban, mely szervezésébe és megvalósításába aktívan 

bekapcsolódtak a támogatott szervezetek is. 

 

Munkatársaink az Alap keretein belül rendezett különböző 

eseményeken vettek részt 2016-ban.  

2016. március 14-16-án Szabó Gabriella vett részt a „Smart 

Communication” című, két napos fórumon, Lengyelországban. 

A fórumot a lengyel EEA/Norway NGO Grant Alapkezelő 

konzorciuma szervezte, a Stefan Batory Foundation és a 

Polish Children and Youth Foundation. A résztvevők 

1. ábra: Névtábla, játékleírás 

http://norvegminta.blog.hu/2016/08/30/videoszavazas
https://norvegcivilalap.hu/hu/node/188599


többnyire a lengyel támogatott civil szervezeteket képviselték, 5 fő érkezett külföldről 

(Magyarországról, Romániából, és Litvániából). A fórum/konferencia nyelve lengyel volt, 

de angol nyelvű szinkrontolmácsolást biztosítottak. A köszöntők után ismertetésre került 

a Smart Communicating nevű játék, melyet a lengyel lebonyolító alapítványok 

munkatársai fejlesztettek ki. A játékban a külföldiek is aktívan részt tudtak venni, mert 

az állomások egy részét lefordították angolra. A nap hátralevő részében a külföldi 

résztvevők számára egy szervezetlátogatást is szerveztek a Bona Fides Civic Activity 

Egyesülethez, majd másnap előadásokat hallhattak a résztvevők jó gyakorlatokról 

(melyeket a lengyel EEA/Norway NGO Alap támogatott), illetve olyan előadóktól, akik 

jártasak a hatékony kommunikáció és marketing témában. 

 

2016. május 19-22 között Alapítványunktól 

Szabó Gabriella és Vígh Szilvia vett részt a 

bukaresti Civil Society Development 

Foundation (CSDF) szervezésében 

megvalósult ONG Fest nevű eseményen. 

2016.05.20-án a többi nemzetközi résztvevővel 

találkoztak, a workshop első felében a többi 

alapkezelő összefoglalója mentén Gabriella is 

röviden bemutatta a magyar Norvég Civil 

Támogatási Alapot (az eredményekre fókuszálva), 

majd mindketten részt vettek egy workshopon, 

amelynek témája a finanszírozás, pénzügyi 

fenntarthatóság és a tagság, kapcsolatok voltak.  

A következő napon meglátogatták az ONG Fest 

nevű eseményt a Herastrau Parkban, ahol a civil 

szervezetekkel és a munkájukkal lehetett 

megismerkedni. A szervezők két csoportban 

„vezetett túrát” szerveztek, és témakörök szerint 

bemutatták a szervezeteket. A sátrak között 

helyet kapott egy Európa sátor is, ahol az 

Alapítvány angol nyelvű anyagait tudtuk kihelyezni, illetve az érdeklődőkkel pár szót 

váltani. Az ENSZ bukaresti képviseletén is fogadták a résztvevőket, ott 3 moldovai 

szervezet képviselője mutatta be civil fejlesztési programját, eredményét. Az esemény jó 

alkalom volt arra, hogy több szervezet képviselőjével is kapcsolatot kezdeményezzünk, 

építsünk. 

 

2. ábra: A workshopon a nemzetközi vendégek vettek részt 

3. ábra: Az Európa-sátorban lehetőségünk nyílt 
Alapítványunk bemutatására 



2016. október 11-én Brüsszelben, az Európai Parlamentben került megrendezésre 

– Jávor Benedek, EP képviselő szervezésében egy nemzetközi szeminárium „Szűkülő 

civil tér Kelet- Közép Európában és az Európai Unióban” elnevezéssel. A 

rendezvényen előadtak: a Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolításáért felelő 

civil szervezetek igazgatói – köztük igazgatónk, Bata Boglárka is -, Paul d'Auchamp, 

az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának megbízott képviselője, Gerry Salole az 

Európai Alapítványi Központ ügyvezetője, Christian Strasser az Európai 

Bizottság képviselője. (Az eseményről és résztvevőiről bővebb információ ezen a 

linken található: https://norvegcivilalap.hu/en/node/188584) 

 

4. ábra: Paul d'Auchamp (balról) előadása a szemináriumon 
fotó: Jávor Benedek/Facebook 

 

Szabó Gabriella - az NCTA-t lebonyolító 

alapítványok képviselőivel - 2016 

október 11-én Oslóban részt vett a 

Norvég Külügyminisztériumba 

szervezett találkozón Sjur 

Largersonnal, az EGT/Norvég 

Alappal kapcsolatos részleg 

igazgatójával, és két kolléganőjével, 

ahol megvitatták az Alap eddigi 

eredményeit és jövőjét. Ezt követően a 

Helsinki Bizottság irodájában 

fogadták kollégáinkat, a napot pedig egy, 

a helyi civil szervezeteknek tartott workshop zárta, amelyen bemutatásra kerültek 

az Alap eredményei.  

5. ábra: Találkozó a Norvég Külügyminisztériumban 

https://norvegcivilalap.hu/en/node/188584


A kollégák 2016. október 13-án indultak tovább Reykjavíkba, ahol még aznap 

délután megtartották a helyi civileknek szóló workshopot az Alap eredményeiről. Másnap 

az izlandi Külügyminisztériumban találkoztak az Európai Gazdasági Térségért 

felelős igazgatónővel, a kereskedelmi ügyekért felelős igazgatónővel és az 

emberi jogi ügyekért felelős igazgatóval, ahol az Alapok jövőjéről és eddig elért 

eredményeiről konzultáltak.  

 

FRED ROBEY – KÁRPÁTOK ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM 

A program célja az Északkelet-Magyarországon élő hátrányos helyzetű diákok számára 

biztosítani az egyetem vagy főiskola sikeres elvégzését, valamint azon lehetőségeket, 

hogy tanulmányaik elvégzése után a régióban maradjanak. Szaktudással, szakmával 

rendelkező helyben maradó, a régió jobbításáért küzdő európai szintű értelmiségeket 

neveljen, a régió identitástudatának növelése a Miskolci Egyetem, az egri Eszterházy 

Károly Főiskola, a helyi önkormányzatok és a régióból származó ösztöndíjasok 

együttműködésével. 

A program eszközei: anyagi juttatás biztosítása és egy tíz hónapos a „régióban a 

régióért” elnevezésű önkéntes munkaprogram megvalósítása valamely civil szervezetnél. 

A 2015/2016-os tanévben Yahya Kamel, a Miskolci Egyetem (ME) képalkotó 

diagnosztikai analitikus szakos hallgatója kezdte meg ösztöndíjas munkáját a 

Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tagszervezeténél; Kárándi Dávid, az 

Eszterházy Károly Főiskola (EKF) testnevelő-edző szakos hallgatója pedig 

Alapítványunknál kezdte meg tevékenységét. Ösztöndíj programjuk 2016 januárjában 

lezárult, a tavaszi félévre nem hirdettük meg a programot. 

  

 Yahya Kamel, ME Kárándi Dávid, EKF 

 



A 2016/2017-es tanévre szóló programot 2016. június végén hirdettük meg újra. Mivel úgy 

tapasztaltuk más programjaink megvalósítása eredményeképpen, hogy a hátrányos helyzetű diákok, 

gyerekek már el sem jutnak a felsőfokú oktatásba, hamarabb lemorzsolódnak; a programot 

kiterjesztettük középiskolás diákokra is (középiskolából felsőfokú intézménybe való felvételét 

támogassuk hátrányos helyzetű gyerekeknek, fiataloknak).  

A határidőig összesen 7 pályázat érkezett, sajnos az első kiválasztott, 

visszalépett, így Virág Ádámnak ajánlottuk fel a lehetőséget a 

programba való bekapcsolódáshoz. Ádám decemberben 

kapcsolódott be a programba, a nyíregyházi székhelyű Humán-

net Alapítványnál végzi önkéntes tevékenységét. Elkészült az 

önkéntes éves terve is, mely alapján feltételezzük, hogy sok új 

szakmai kompetenciára fog szert tenni. 

  

 

ÖNKÉNTES ÉS GYAKORNOKI PROGRAM 

A Program célja, hogy szakmai tapasztalatok és gyakorlat biztosításával növelje a 

fiatalok elhelyezkedési esélyeit, továbbá elősegítse a társadalmi tudatosságot és 

az önkéntesség magyarországi eszméjének terjedését. Az Alapítványnál eltöltött idő a 

civil szektor iránti elkötelezettséget erősíti és referenciaként szolgál az álláskeresésnél. 

A program keretein belül kezdte meg 2015-ben önkéntes tevékenységét Rácz Gergő, az 

egri Gárdonyi Géza Gimnázium tanulója, aki kötelező iskolai közösségi szolgálatát 

töltötte Alapítványunknál. Gergő angol-magyar, magyar-angol nyelvű fordításokban 

illetve általános adminisztrációban segítette munkatársaink munkáját. Gergő miután 

teljesítette a kötelező közösségi szolgálat 

óraszámot jelezte, hogy szeretne a 

továbbiakban is az önkéntesünk maradni, így az 

év elején ugyan ritkábban, de még segítette a 

munkánkat. A Gergővel készült interjú 

Alapítványunk honlapján érhető el a következő 

linken: 

http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/bemutat

kozik-az-nk-ntes-nk-0 

 

A program keretén belül megvalósult projekt: 

6. ábra: Virág Ádám, ösztöndíjas 

7. ábra: Rácz Gergő, önkéntes 

http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/bemutatkozik-az-nk-ntes-nk-0
http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/bemutatkozik-az-nk-ntes-nk-0


PRONET – YOUTH LED SOCIAL PROJECT DEVELOPMENT 

A projekt egy fiataloknak szóló hosszú távú multidiszciplináris inkubátor projekt, 

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

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

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

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

csapatai között hosszú távú együttműködést generáljon, valamint hozzájáruljon a 

hosszútávon megvalósítható és fenntartható projektek megvalósításához. A 

programba Alapítványunk részéről 3 fő kapcsolódott be 2014-ben. A ProNet második 

szemináriumára 2015 márciusában került sor, ahol azonban az Alapítvány munkatársai 

munkahelyi elfoglaltságaik miatt nem tudtak részt venni. A harmadik szeminárium 

2015 júliusában került megrendezésre a németországi Bad Breisigban, amin 

munkatársaink már részt vettek, egy workshopot tartottak konfliktuskezelés témában, 

továbbá lehetőségük nyílt a program többi résztvevői által tartott retorika, fundraising 

illetve online kommunikációs technikák témájú workshopokon részt venni.  

A projektben vállalt kisprojekt témája az önkéntesség népszerűsítése a főiskolások 

körében. Emellett a programmal célunk az is, hogy az önkéntes tevékenységük 

segítségével segítsük őket a munkaerőpiacra való integrálódásban. A program 

meghirdetését követően 5 civil szervezet és 1 fő főiskolás jelentkezését regisztráltuk. 

A főiskolás hallgató jelentkezését a Kaptárkő Egyesület fogadta, 40 órás tevékenységét 

2016. március elején. A további 4 szervezet számára a programot Alapítványunk egyedi 

plakátokkal, szóróanyagokkal népszerűsítette a főiskolások körében.2016 márciusában 

két fő szociálpedagógia szakos hallgató csatlakozott a programhoz. Bognár Mária 40-40 

ra gyakorlatot teljesített az Eger Térsége Fejlesztési Egyesületnél és a Forrás Fogyatékkal 

Élő Fiatalok Egyesületénél. Tomek Rita a Berva-völgyi Egyesületnél töltötte el a 40 órás 

gyakorlatot.  

A program 2015/2016-os tanéve 2016.09.30-án került lezárásra, egy záró 

rendezvény keretében, ahol a résztvevő hallgatóknak és civil szervezeteknek 

ajándékokat adhattunk át, amelyeket adományként gyűjtöttünk. 2016 őszén, újra 

meghirdettük a programot, mind a civil szervezetek körében, mind az Egyetemen. A 

civileknek e-mailben küldtük ki a felhívást, és összesen nyolc szervezet regisztrált be a 

programra: Agria Geográfia Alapítvány; Berva-völgyi Egyesület; Egri Borút 

Egyesület; Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület; Kárpátok 

Alapítvány – Magyarország; Kertbarát Kör Egyesület; Terragora Vidékfejlesztési 

Közösség és Ugar Egyesület. 

A diákokat az Egyetem hirdetőfelületein (faliújság, Neptun, Paletta) igyekeztünk elérni. 

Ez a módszer sajnos csak egy jelentkezőt eredményezett (Varga Regina, emberi 

erőforrás szakos hallgató a Terragora Vidékfejlesztési Közösségnél teljesíti önkéntes 



tevékenységét), ezért a jelentkezési határidő meghosszabbítása mellett az Egyetem 

néhány oktatójával időpontot egyeztetve bementünk órákra és egy rövid prezentáció 

segítségével szólítottuk meg a hallgatókat. Így további két jelentkezőt sikerült toborozni: 

Bartók Szilvia turizmus-vendéglátás szakos hallgató az Egri Borút Egyesületnél, Rutka 

Gergő a 

biológia/egészségtan-

testnevelő szakos hallgató 

a Berva-völgyi 

Egyesületnél, Varga 

Regina emberi erőforrás 

szakos hallgató a 

Terragora Vidékfejlesztési 

Közösségnél kezdte meg 

önkéntes tevékenységét. 

 

 

 

 

EGYÉB ESEMÉNYEK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, HÍREK 

TRANSNATIONAL GIVING EUROPE 

A Transnational Giving Europe (TGE) egy, a 

vezető európai alapítványokat és egyesületeket 

tömörítő hálózat, amelynek célja, hogy a TGE 

országokban (19 európai országban) 

székhellyel rendelkező adományozók, 

vállalatok és magánszemélyek számára 

adókedvezményeik érvényesítésének 

biztosításával segítse elő az Európán belüli 

határon átívelő adományozást. Tagjai 

kiemelkedő kapcsolatokat ápolnak az országukban működő nonprofit szervezetek 

többségével és élvezik a nemzeti hatóságok bizalmát. A Kárpátok Alapítvány – 

Magyarország 2012-ben lett tagja a hálózatnak. 

Az Alapítvány 2016-ban is tagja volt a hálózatnak, ez évben a Müller Drogéria Kft. 

adományát segítettük eljuttatni egy németországi civil szervezethez, amely menekültek 

megsegítésével foglalkozik. Valamint egy Egyesült Királyságbeli magánszemélyt 

8. ábra: Beszélgetés a programban részt vett civil szervezetekkel, önkéntesekkel 



segítettünk abban, hogy a székesfehérvári baptista egyház munkáját támogathassa 

pénzbeli adománnyal.   

Az Alapítvány munkatársai ez évben egy kommunikációs projekt megvalósítása révén 

népszerűsítették a TGE kínálta lehetőségeket Magyarországon. Valamint részt vettünk a 

TGE és Európai Alapítványi Központ (European Foundation Centre) közös projektjében, 

amelynek keretében arra kerestük a választ, hogyan lehetséges adókedvezményeket 

érvényesíteni határokon átívelő adományozás, ajándékozás során.  

További információt a hálózatról a www.transnationalgiving.eu honlapon talál! 

 

AZ ALAPÍTVÁNY 20 ÉVES ÉVFORDULÓJA 

 

A Kárpátok Alapítvány megalakításának 20 éves évfordulója alkalmából nemzetközi 

konferenciát rendeztünk Egerben, 2016. január 28-án. A rendezvényen 70 fő magyar és 

külföldi vendég vett részt, ezért a konferencia szinkrontolmácsolással zajlott angol és 

magyar nyelven. A konferencia részletes programja itt található: 

http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/program_CF20.pdf  

 

 
9. ábra: Arild Moberg Sande, a Norvég Királyi Nagykövetség, követtanácsosa, ideiglenes ügyvivője köszöntőt mond 

 

A konferenciát záró fogadásra készült egy digitális prezentáció, a Prezi program 

segítségével, amely a következő linken érhető el: https://prezi.com/3qstzh4cjaqd/1995/   

 

http://www.transnationalgiving.eu/
http://www.karpatokalapitvany.hu/sites/karpatokalapitvany.hu/files/program_CF20.pdf
https://prezi.com/3qstzh4cjaqd/1995/


 
10. ábra: Kerekasztal-beszélgetés a Kárpátok Alapítvány múltjáról, jelenéről és jövőjéről 

balról: Rudolf Bauer, Köles Sándor, Dr. Serhii Ustych, Arild Moberg Sande 

A konferenciát támogatta a Rockefeller Brothers’ Fund, a European Joint Fund for 

Hungary, a Pataki Kerámia és Balaton Község Önkormányzata. Felajánlásaik tették 

lehetővé, hogy a programot 

megvalósíthassuk, a résztvevőket 

megvendégeljük, és megajándékozzuk 

azon meghívott vendégeinket, akiknek 

meghatározó szerepük volt/van az 

Alapítvány életében. 

 

A konferencia során elhangzott 

panelbeszélgetések videó anyagai 

feldolgozásra kerültek, amelyek a szervezet honlapján is elérhetőek összesítve 

(http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/el-rhet-ek-20-ves-konferencia-vide-anyagai), 

illetve az Alapítvány Youtube-csatornáján külön-külön is megtalálhatóak: 

https://youtu.be/CK4-rS8cu0c 

https://youtu.be/5HZkngjTfWs 

https://youtu.be/4vab4PFMzQE 

https://youtu.be/EAlSS6033r0 

https://youtu.be/gQDluc0qAlQ 

https://youtu.be/kvAzB8tKWZ0 

 

A konferencia összesített videó verziójának véglegesítése is megtörtént. A következő 

linken érhető: https://youtu.be/I_cW6lmF2t8  

11. ábra: Fogadás az Alapítvány 20. évfordulójának alkalmából 

http://www.karpatokalapitvany.hu/iras/el-rhet-ek-20-ves-konferencia-vide-anyagai
https://youtu.be/CK4-rS8cu0c
https://youtu.be/5HZkngjTfWs
https://youtu.be/4vab4PFMzQE
https://youtu.be/EAlSS6033r0
https://youtu.be/gQDluc0qAlQ
https://youtu.be/kvAzB8tKWZ0
https://youtu.be/I_cW6lmF2t8


A 2016-os év projektjeinek, programjainak pénzügyi kimutatása 

 

 

 

Programok, projektek megnevezése Összeg (Ft) 

Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) II. (2012-2017) 29 957 018 

Alapítvány 20 éves évfordulója 1 286 065 

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 45 000 

BRIDGE Program 0 

Transnational Giving Europe 1 655 190 

Összes projekt és program 32 943 273 



A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma 2016-ban 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök  

Szekeres Zsolt – kuratóriumi tag  

Bata Boglárka – kuratóriumi tag 

 

A Kárpátok Alapítvány munkatársai 2016-ban 

Bata Boglárka – ügyvezető igazgató 

Havasi Norbert – program koordinátor 

Száraz András – program koordinátor 

Borbás Mária – irodai munkatárs 

Dulai András – program asszisztens 

Szabó Gabriella – program asszisztens 

Vad Anna – program asszisztens 

Vígh Szilvia – program asszisztens 

Vartik Melinda – pénzügyi vezető, könyvelő 

 

Kárándi Dávid – ösztöndíjas gyakornok 

Yahya Kamel – ösztöndíjas gyakornok 

Virág Ádám – ösztöndíjas gyakornok 

Rácz Gergő – önkéntes 

 

A Kárpátok Alapítvány–Magyarország ezúton szeretné megköszönni a segítséget 

támogatóinak, partnereinek és önkénteseinek!  

 

Elérhetőségek:  

Kárpátok Alapítvány-Magyarország  

A Kárpátok Nemzetközi Alapítványi Hálózat tagja  

3300 Eger, Felvégi út 53.  

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

cfhu@cfoundation.org   

www.karpatokalapitvany.hu  

www.carpathianfoundation.org  
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