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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.  
 
 

 
 
 
 
 
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.  
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A 2009. év legjelentısebb programjai és projektjei 

 
 
 
Kárpátok-Híd Európába - Legjobb vidéki kezdeményezések támogatása a 
felzárkózás érdekében (BRIDGE) 
 
A Program célja a helyi újító ötletek megvalósítására, hosszú távon történı 
fenntartására irányulnak. 
2009 januárban a program átdolgozásra, majd február hónapban az átgondolt 
tartalommal kiírásra került. A programmal kapcsolatban több megkeresés is 
érkezett az Alapítványhoz 2009-ben. Egyrészt az Autonómia Alapítvánnyal történt 
egyeztetés, másrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség LHH Fejlesztési Programiroda 
kérte föl az Alapítványt az LHH programban támogatásra kiválasztott ötletek 
fejlesztésében való együttmőködésre. Továbbá 2009-2010-ben a Heves Megyei 
Vöröskereszt felkérésére az Alapítvány részt vesz a szervezet TAMOP 5.5.2. -09/3/B 
jellel kiírt ”Az önkéntesség elterjesztése” címő projekt fejlesztésében és pozitív 
támogatói döntés esetén annak megvalósításában, mint együttmőködı partner. 
 A BRIDGE Program célja, olyan kölcsönös elınyöket nyújtó partnerségek kialakítása, 
melyek helyi újító ötletek megvalósítására, hosszú távon történı fenntartására 
irányulnak. Elsı kísérleti projekt a Szikszói kistérségben hátrányos helyzető emberek 
képzésére és foglalkoztatására irányult, a civil-önkormányzati-gazdasági szektor 
együttmőködésében megvalósult projektet a Nemzeti Fejlesztési Hivatal 
Esélyegyenlıségi Nívódíjjal jutalmazta.  
A Program keretében a Kárpátok Alapítvány az alábbi 4 elem keretében készíti fel a 
civil szervezeteket az Európai Uniós források eléréséhez: 

1. technikai jellegő segítség nyújtása a projektötletek kidolgozásához, és a 
pályázatok elkészítéséhez 

2. pénzügyi hozzájárulás (vissza nem térítendı támogatás formájában) a 
szükséges önrész biztosítása érdekében (a projekt összköltségének kb. 5-
10%-a) 

3. a projekt végrehajtásához, kivitelezéséhez szükséges szakértıi-
minıségbiztosítási hozzájárulás (menedzsment feladatok ellátása) 

4. a projekt likviditásának biztosítása visszatérítendı támogatás formájában 
(10-30% - a projekt költségvetésének) 
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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.  
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.  
A két szervezet 15.000 USD-15.000 USD összegben kapott támogatást A támogatott 
projektek lebonyolítása 2009-ben zajlott.  
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RomaNet Program 
 
A RomaNet Program a Kárpátok Alapítvány-Magyarország 2002-ben indított 
programja, mely a roma és nem roma szervezetek 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 fórumsorozat indult útnak.  
 
 

 
 
 
Roma projektasszisztens képzés (NCA) 
2009 decemberében elindult a Kárpátok Alapítvány-Magyarország Projekt asszisztens 
képzése is. A képzés résztvevıi roma civil szervezetekben tevékenykedı szakemberek, 
akik a roma társadalom fejlıdéséért, az esélyegyenlıségi feltételek 
megteremtéséért aktívan tenni akarnak, megvalósításra váró projektötletekkel 
rendelkeznek, de a megfelelı finanszírozás megszerzése és a projektek minıségi 
lebonyolítása meghaladja kapacitásukat. 
A képzés egyik legfontosabb célja, hogy a roma civil szervezıdésekben dolgozó 
szakemberek megismerkedjenek az Európai Unió pályázati rendszereivel, és 
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sikeresen képviseljék a roma közösségek igényeit a pályázatok írásánál, a 
források lehívásában. 
A Program 3.106.000 HUF támogatásban részesült a Nemzeti Civil Alapprogram 
jóvoltából. 
 

 
 
 
Kárpátok  RomaNet érdekképviseleti Hálózat (NCA) 
A fórumsorozat 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.  
A Fórumsorozaton belül a fent tárgyalt problémák megoldásainak bemutatására 
szervezte az Alapítvány a 2009. május 18-19-én lezajlott tanulmányutat is. A 
rimaszombati (Szlovákia) jógyakorlat-látogatás két napjának programjában a 
szektorok közötti együttmőködések jó példáinak bemutatkozása éppúgy szerepelt, 
mint a roma és nem roma szervezetek közötti és a határon átívelı együttmőködések 
példái 
A tanulmányúton került elfogadásra a RomaNet Érdekképviseleti Hálózat- 
Együttmőködési Nyilatkozata. A Hálózat fı célja a régióban élı roma közösségek 
érdekképviseleti és érdekérvényesítési képességének fejlesztése.  
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Az igényfelmérés, a fórumsorozat elsı körének, valamint a tanulmányút 
tapasztalatainak összefoglalására május végén elkészült egy kiadvány „Kárpátok 
RomaNet Program 2008-2009. Helyzetértékelés” címmel.  
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 havonta jelentkezı sorozat szakmai vezetıje Dr. Farkas Zsuzsanna (szociológus, 
SZETA Egri Alapítványának elnöke), illetve a különbözı témákhoz kapcsolódóan más 
és más társelıadók színesítik a programot, többek között az alábbi témakörökben: 

- társadalmi problémák,  
- civilek szerepe a helyi társadalom fejlesztésében, 
- roma civil szervezetek szerepe az esélyegyenlıség megvalósításában, 
- roma történelem, 
- egyéni és szervezeti kommunikációs készségek fejlesztése. 

2009 decemberéig két fórum és egy kétnapos képzés zajlott le nagy sikerrel. 
A Program 2.492.900 HUF támogatásban részesült a Nemzeti Civil Alapprogram 
jóvoltából. 
 
RomaNet Együttmőködési Hálózat  
A RomaNET Együttmőködési Hálózat címő projekt a Kárpátok Alapítvány-
Magyarország és partnerei, a Roma Közösségfejlesztık Országos Egyesülete és a 
Polgári Lehetıségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban kezdeményezésére 
született meg, és a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmőködési 
Program (www.husk-cbc.eu/hu) keretén belül valósul meg. 
Idıtartama:  2010. február 1. – 2011. január 31. 
 
Fıbb céljai: 

− 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. 

 
E célok képzések és szemináriumok révén, a következı területeken valósulnak 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; 
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A projekt eredményeként erısödik a határon átnyúló roma és nem roma civil 
kapcsolat, a szervezetek hálózatosodása az Észak-magyarországi és besztercebányai, 
kassai határmenti térségben; fejlıdik a szervezetek projektmegvalósítási kapacitása így 
a projekt révén a roma közösségek életszínvonala nı, hiszen több pályázati forrást 
tudnak lehívni.  
2009-ben a projekt elıkészületei, a szerzıdéskötések zajlottak. A projekt 
összköltségvetése: 137 457, 00 EUR  
 
 
Komplex projekt-elıkészítı, projektasszisztens képzés kárpátaljai civil 
szervezetek munkatársai részére  
 
A Nemzeti Civil Alap támogatásával, az Ukrán Magyar Területfejlesztési Irodával 
(UMTI) partnerségben 2008 szeptemberétıl 2009 áprilisáig lebonyolított projekt célja 
felkészíteni határon túli civil szervezeteket az Európai Uniós források fogadására. 
A 2009 februárjában és áprilisban lezajlott kétszer 2 napos  beregszászi és egri 
képzések célja volt, képessé tenni a szervezeteket a határokon átívelı együttmőködési 
projektek kidolgozására és megvalósítására, illetve vállalt küldetésük hatékonyabb 
teljesítésére. Olyan szervezeteknek kívántunk segítséget nyújtani, akik a helyi civil 
társadalom fejlıdéséért, az esélyegyenlıségi feltételek megteremtéséért aktívan tenni 
akarnak, és megvalósításra váró projekt ötletekkel is rendelkeznek, de a megfelelı 
finanszírozás megszerzése és a projektek minıségi lebonyolítása meghaladja a 
jelenlegi humán-erıforrás kapacitásukat. Továbbá, hogy képessé tegyük ezeket a 
szervezeteket ötleteik formába öntésére és megvalósítására. 
A Program 1.600.000 HUF támogatásban részesült a Nemzeti Civil Alapprogram 
jóvoltából. 
 
 
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. 
 

2009. április 1-tıl kezdetét vette az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által 
támogatott ÖTLET Program, melynek célja a 26 
év alatti fiatalok munkaerı-piaci esélyeinek 
javítása.  
A program keretén belül a Kárpátok 
Alapítvány–Magyarország 2009 áprilisától két 
önkéntest fogadott, Lakatos Juliettát és Tresó 
Dávidot. 
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2009. július 8. és augusztus 8. közötti idıszakban az Alapítványnál töltötte 
gyakornoki idıszakát Sánta Dóra, az egri Eszterházy Károly Fıiskola Politológia 
Tanszék Nemzetközi Tanulmányok szakos másodéves hallgatója. 
 
 
Fred Robey - Kárpátok Esélyegyenlıségi Ösztöndíj Program 
 
A program célja: Az Észak Kelet 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. 
 
A 2008/2009-es tanévben az Alapítvány 3 fıt (Havril Roland, Kiss Andrea, Lakatos 
Mónika ) a 2009/2010-es tanévben pedig 2 fıt (Hencsné Galyas Rózsa és Fekete 
Norbert ) támogatott a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának nappali 
tagozatos hallgatói közül 10 hónapon át. 
 
 

 
 
 
 
 



 11 

Norvég Civil Támogatási Alap 
 
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 pályázhatnak 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 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 beérkezı pályázatok, és támogatott projektek 
adminisztratív lebonyolítását, kezelését látja el.  
A Norvég Civil Támogatási Alap összege megközelítıleg 6,5 millió EUR, amely az 
EGT Finanszírozási Mechanizmusok forrásaiból nyújt támogatást – ennek legnagyobb 
befizetıje Norvégia, Magyarország az alap forrásaihoz 10%-kal járul hozzá. 
2008-ban (I. kör) kulturális öröksége védelme kategóriában 22 projektet 
támogatott az Alapítvány közel 790.000 EUR összegben.  
2009. február elsejével elindult az NCTA második köre, a hivatalos megnyitó 
esemény 2009.február 2-án zajlott le a Budapesti Európai Ifjúsági Központban közel 
200 érdeklıdı részvételével. Február és március hónapokban összesen 10 helyen 
tartott fórumokat az Alapítvány az Alap kiírásával kapcsolatban.  
A kiírás 2009. április 1-jével zárult, összesen 230 pályázat érkezet be a kulturális 
örökség védelme témakörre, melybıl az értékelı bizottság 20 projektet talált 
támogatásra érdemesnek összesen 367 193 euró összegben. A támogatott szervezetek 
közül egy szervezet nem tudta vállalni a támogatási szerzıdés feltételeit, így 19 
támogatási szerzıdés került megkötésre. 
2009-ben a donor országok valamint a Finanszírozási Mechanizmus Iroda döntése 
alapján a Norvég Civil Támogatási Alap további kiegészítı forrásokban részesült - 
ezek a második körben ki nem osztott maradványösszeggel együtt lehetıvé tették egy 
harmadik pályázati kör meghirdetését - keretösszeg a harmadik fordulóban 935 314 
EUR, a Kulturális Örökség Védelme témakörben kiosztható indikatív összeg 233 
828 EUR. Ennek elıkészítése június, július és augusztus hónapokban zajlott. Az 
eddigi két körhöz képest jelentıs változás volt, hogy a pályázatbeadás két fordulósra 
bıvült. A Program harmadik körének meghirdetésére 2009. szeptember 4-én került 
sor. Határidıig 205 pályázat érkezett a Kulturális Örökség Védelme témakörre, 
melybıl 19 projekt került kiválasztásra 320 891 EUR értékben.  
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A bizottsági döntést követıen a 20 támogatásra javasolt pályázatból 5 pályázat 
költségvetését a bizottság csak módosítással hagyta jóvá. Ennek következményeként 
az egyik támogatásra javasolt szervezet nem vállalta projekt lebonyolításást. A 
harmadik kör elımonitorozási, értékelési és szerzıdéskötési szakaszaival 
párhuzamosan zajlott az elsı és második körös támogatott projektek monitorozása, 
beszámolóik ellenırzése és eseményeik látogatása 2009-ben.  
 
 
Határon innen és határon túl – integráció és migráció a Kárpát-
medencében 
 
Alapítványunk a Heves Megyei Önkormányzat Europe Direct Információs Pontjával, 
valamint a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökséggel (ITDH) 
együttmőködve a Magyar Külügyminisztérium támogatásával „Határon innen és 
határon túl – integráció és migráció a Kárpát-medencében” címmel egy projektet 
bonyolított le 2008. szeptember 1-tıl  2009. április 30-ig. A projekt a Kárpát-medence 
civil, önkormányzati és üzleti szektorok képviselıinek tapasztalatcseréjét és 
együttmőködését kívánta ösztönözni az euro-atlanti csatlakozás és migrációs 
problémák területén.  
A projekt összköltségvetése 5.955.556 Ft, amelybıl 400.000 Ft-ot a Heves Megyei 
Önkormányzat, 5.000.000 Ft a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és 555.556 
Ft-ot a Kárpátok Alapítvány-Magyarország biztosít a projekt sikeres lebonyolítása 
érdekében.  
Általános cél: A Kárpát-medence országaiban élı magyarok tapasztalatcseréjének 
ösztönzése az euro-atlanti integráció társadalmi és gazdasági pozitívumainak és 
kihívásainak tükrében. 
Konkrét célok: 

•  A migrációs problémák társadalmi és gazdasági okainak csökkentése, ezen 
okok a Kárpát-medence magyar lakta területein jelentkezı sajátosságinak 
áttekintése.  

•  A legjobb gyakorlatok bemutatása által olyan használható tudás generálása a 
résztvevıknél, amelynek segítségével, jobb hatásfokkal érvényesíthetik az euro-
atlanti integráció pozitívumait, illetve jobb hatásfokkal mőködnek a kihívásokra 
adott válaszaik.  

•  Intézményi és szektorok közötti szinteken az együttmőködések 
továbbfejlesztése (testvértelepülési kapcsolatok, határon átívelı civil és 
gazdasági kapcsolatok, Társadalmi felelısségvállalás - CSR).  

•  Közös stratégia kidolgozása melynek mentén a közös problémákra (a 
schengeni övezet bıvülésével járó gazdasági és társadalmi kérdések: társadalmi 
és gazdasági migráció) adott közös válaszok kialakításra kerülhetnek.  

2008 októberében és 2009 februárjában a projekt keretein belül nagy sikerrel 
lebonyolításra került két 2 napos szakmai konferencia Noszvajon illetve Egerben ahol 
kárpátaljai, erdélyi, és felvidéki vendégeinkkel – Heves megye testvértelepülési 
kapcsolataira alapozva – oszthatták meg a Heves megyei települések résztvevıi ez 
irányú tapasztalataikat és megoldási javaslataikat, jól bevált gyakorlataikat.   
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A projekt keretén belül elkészült és 2009-ben a záró konferencián, elfogadásra és 
aláírásra került egy Memorandum, mely a három szektor üzleti, önkormányzati, civil 
tapasztalatait és javaslatait foglalja magában. A Memorandumot az Alapítvány 
eljuttatta az illetékes döntéshozó szerveknek, pl. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium, Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Önkormányzati 
Minisztérium, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium.  
2009. április 30-ra, hosszas elıkészület után elkészült a Projekthez kapcsolódó 
kiadvány Határon innen és határon túl. Integráció és migráció a Kárpát-medencében 
címmel, összesen 1250 nyomtatott példányban. A projekt zárása 2009 májusában 
megtörtént. 
 

 
 
 
 
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 valósul meg.  
A projekt idıtartama: 2009. április 1.- 2010. szeptember 30. 
 
A projekt konkrét szolgáltatásai:  
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− 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.  

 
A projekt eredményeként a komplex szervezetfejlesztésben részt vevı szervezetek 
képesek lesznek bekapcsolódni az Új Magyarország Fejlesztési Terv programjaiba, 
szervezeti kompetenciájuk, forráslehívó képességeik és társadalmi ismertségük 
növekszik. A program során három akkreditált képzési program is kidolgozásra kerül 
(pályázatírás és projektmenedzsment, forrásteremtés, kommunikáció és PR), melyeket 
a program végeztével a szervezetek e-learning formában vehetnek majd igénybe. 
2009-ben megtörtént a Heves megyei civil szféra jellemzıinek, helyzetének feltárása, 
a  célcsoport toborzásának és kiválasztásának módszertanának kidolgozása, illetve 
elkészült a kommunikációs terv, és a pályázati kiírás. 2009. áprilisában 
Füzesabonyban lezajlott a projekt nyitó rendezvénye közel 100-120 fı részvételével.  
Egy bíráló bizottsági ülés keretében kiválasztásra került a projektben résztvevı 30 
civil szervezet, akik közvetlenül részt vesznek egy másfél éves szervezetfejlesztési 
folyamatban, amelyet szakértık mentorálnak és facilitálnak, valamint havonta 
váltakozó helyszíneken jogi, pénzügyi és pcm támákban ingyenesen igénybe vehetı 
tanácsadási szolgáltatás került kialakításra és megvalósításra. Külsı szakértık 
bevonásával megkezdıdött a pcm, forrásteremtés és hatékony kommunikáció témájú 
tananyagfejlesztés, valamint elkészült a projekt honlapja: szervezetfejlesztes.eck.hu. 
Emellett havi rendszerességgel különbözı témákban neves szakértık 
közremőködésével mőhelymunkák és közösségi fórumok kerültek megrendezésre a 
megye civil szervezeteinek képviselıi részére, amelyek aktuális és gyakorlati jellegő 
ügyeket, kérdéseket, témákat dolgoztak fel.  
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 
 
 
Kárpátok Háza 
 
A Kárpátok Háza programot a Kárpátok Alapítvány - Lengyelország koordinálja, a  
lengyelországi Norvég Finanszírozási Mechanizmus négy évre szóló, 400.000 EUR 
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, kiállítások és kiadványok útján. 
2009 júniusában, Sanokban megrendezték a második Civil szervezeti Fórumot 
magyar, lengyel, ukrán, szlovák és román civil szervezetek részvételével társadalmi 
vállalkozás, szocális gazdaság témában. 
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2009 decemberben lezajlott az ötödik nemzetközi fórum, PARTNERSÉG ÉS 
TÉRSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK címmel, ezúttal önkormányzatok számára. A 
tizenkét magyarországi résztvevı közül Dr. Benkár József, Heves Megye fıjegyzıje, 
a Heves Megyei Önkormányzat partnerségi gyakorlata a térség humáninfrastruktúra 
fejlesztésében címmel mutatott be partnerségi projekteket a szociális ágazatban, Dr. 
Végh Attila, Gyöngyös alpolgármestere beszélt a Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment rendszerrıl, illetve szólt Gyöngyös-Sanok testvérvárosi kapcsolatáról. 
Végül a magán, civil-állami partnerség, területfejlesztés panelban Havril Roland  
Tolcsva Önkormányzat képviselıje és a Tolcsvai Fiatalok Tolcsváért Egyesület elnöke 
tartott elıadást az önkormányzat és civil szervezetek kapcsolatáról, együttmőködési 
lehetıségeirıl. 
 

 
 
 
 
„Úton a fenntarhatóság felé” – Intézményi fejlesztés 
 
2009-ben az Alapítvány az amerikai egyesült államokbeli Charles Stewart Mott 
Alapítvány és Kárpátok Nemzetközi Alapítvány 90.000 USD támogatásával 
megkezdhette két éves intézményi fejlesztési projektjét. Az Alapítvány 
kuratóriumának és szakértıinek közremőködésével 2009-ben sikeresen hajtotta végre a 
2008 év végén megtervezett intézményi fejlesztéseket. 
A projekt keretén belül 2009-ben erıteljes szervezetfejlesztésen esett át az Alapítvány 
külsı szakértık támogatásával, az alapítvány munkatársai különbözı szakmai-, 
fejlesztı képzéseken és találkozókon vettek részt. Valamint a rendelkezésre álló belsı 
szabályzatok, részstratégiai dokumentumok felülvizsgálatát és újraformálást, az 
esetlegesen hiányzók megalkotását látták el külsı szakértık bevonásával és 
folyamatos mentorálása mellett. A projektben 2009-ben a fı hangsúly az eredményes 
kommunikációs és forrásteremtési stratégia kifejlesztésén és megvalósításán állt. A 
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támogatásnak köszönhetıen többek között megújult az Alapítvány honlapja, arculata, 
és elkészültek a fıbb programjainkat bemutató angol és magyar nyelvő 
kiadványaink, valamint több olyan PR, és reklám termék, amelyeket az Alapítvány 
2010-es 15 éves évforduló alkalmával kíván majd hasznosítani. Az Alapítvány jelenleg 
futó programjainak értékelése is elkészült, valamint olyan jövedelemgeneráló 
szolgáltatások kialakításának elıkészületei zajlottak, amelyek a szervezet hosszú távú 
fenntarthatóságához kívánnak hozzájárulni.  
Az intézményi fejlesztés folyamata 2010 év végéig további 90.000 USD támogatási 
összegbıl folytatódik.  
 
A Kárpátok Alapítvány-Magyarország munkatársai körében 2009-ben több személyi 
változás is történt. 
Áprilisban az OFA által támogatott Ötlet program keretén belül  önkéntesként, 
Lakatos Julietta és Tresó Dávid, részmunkaidıben Juhász- Daragó Eszter – 
pénzügyi munkatárs csatlakozott az Alapítványhoz, valamint projekt menedzseri 
pozícióba lépett Csomós Beáta, aki addig a Kárpátok Nemzetközi Alapítvány 
munkatársa volt. 
Szeptemberben csatlakozott Havasi Norbert – intézményi fejlesztési projekt 
asszisztens.  
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Mellékletek 

 
1. melléklet 
 
 
A 2009-es év projektjeinek, programjainak pénzügyi kimutatása 

 
Projektek  
Megnevezés Összeg (Ft) 
Projekt elıkészítı képzés kárpátaljai magyar civil szervezetek 
részére – NCA 1 468 000 

Kárpátok RomaNet érdekképviseleti hálózat (2008-2009) – NCA 2 320 530 

Kárpátok RomaNet érdekképviseleti hálózat (2009-2010) - NCA 938 826 
Roma projektasszisztens képzés - NCA 792 170 

„Határon innen és határon túl – integráció és migráció a Kárpát-
medencében” konferencia - NEFE  2 214 985 
Norvég Civil Támogatási Alap – Ökotárs Alapítvány 11 321 083 
Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése 
TÁMOP 5.5.3.-08/02-2008-0031 9 327 762 
Kárpátok Háza – Kárpátok Alapítvány-Lengyelország 232 463 
 „Úton a fenntarhatóság felé” – Intézményi fejlesztés – Kárpátok 
Nemzetközi Alapítvány 12 043 863 
BRIDGE Program  200 000 
Összesen: 40 859 682  
  
Adományozási programok  
Megnevezés Összeg (Ft) 
Kárpátok Esélyegyenlıségi Ösztöndíj Program 1 072 000 
Közösségi Központok Fejlesztési Alap 2 041 000 
Összesen: 3 113 000 
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A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma a 2009-es évben: 
 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök 
Borsos Endre – kuratóriumi tag 

Lırinczi Csaba – kuratóriumi tag 
Mátyás János – kuratóriumi tag 

 
 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország munkatársai a 2009-es évben: 
 

Bata Boglárka – ügyvezetı igazgató 
Csomós Beáta – program menedzser 

Kelemen Roland – program koordinátor 
Magyar Anikó – program koordinátor 

Babcsa Ivett – program asszisztens 
Vartik Melinda – pénzügyi vezetı, könyvelı 

Havasi Norbert- intézményi fejlesztési projekt asszisztens 
Lakatos Julietta – önkéntes 

Tresó Dávid – önkéntes 
Juhász- Daragó Eszter – pénzügyi munkatárs 

Sánta Dóra – 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, Charles Stewart Mott Foundation, Demokratikus Jogok Fejlesztéséért 

Alapítvány, 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. 


