
 

Éves jelentés 
2020 



 

 
KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY-MAGYARORSZÁG 

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 három, egymástól független alapítványból áll: 

➢ Kárpátok Alapítvány – Magyarország – www.karpatokalapitvany.hu 

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

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

Stratégiai célunk a régió humán erőforrásainak (személyek, szervezetek, közösségek) 
fejlesztése a leszakadó vidéki térségek, hátrányos helyzetű közösségek, kisebbségek 
fejlődésének érdekében, így közvetetten a szegénység és a társadalmi kirekesztettség 
csökkentése. 
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Stratégiai célkitűzéseink: 

➢ támogatjuk a helyi közösségek és civil szervezetek fenntartható fejlesztési 
kezdeményezéseit; 

➢ törekszünk a v idéki té rségek 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.
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A 2020. ÉV LEGJELENTŐSEBB PROGRAMJAI  

Fred Robey - Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 

A program az Északkelet-Magyarországon élő hátrányos helyzetű diákok számára biztosítja 
az egyetem/főiskola sikeres elvégzését, valamint azon lehetőségeket, hogy tanulmányaik 
elvégzése után a hallgatók a régióban maradjanak. Célja, hogy szaktudással, szakmával 
rendelkező helyben maradó, a régió jobbításáért küzdő európai szintű értelmiségieket 
neveljen. Az ösztöndíjat a térség valamennyi egyetemén meghirdetjük. A program eszközei: 
anyagi juttatás – 30 ezer Ft/hó ösztöndíj és egy tíz hónapos a „Régióban a régióért” 
elnevezésű önkéntes munkaprogram megvalósítása valamely civil szervezetnél. 

A 2019/20-as és 2020/21-es tanévben is Rostás Ádám volt az 
ösztöndíjasunk, aki az Eszterházy Károly Egyetem, Földrajz-
történelem osztatlan tanári szak hallgatója, és önkéntes programját 
alapítványunknál bonyolítja le, mentora az ügyvezető igazgató. Ádám 
ezzel a negyedik alkalommal nyerte el az ösztöndíjat, amely lehetővé 
teszi a hosszú távú együttműködést. 
Ádám feladati közé tartozik az Alapítvánnyal kapcsolatos mindennapos 
tevékenységek elvégzése, munkatársak segítése programjaik sikeres 
lebonyolításában, néhány kisebb projekt lebonyolításáért is felelős.  
A 2020/21-es tanévben a programot magánszemélyek adományaiból és 
SZJA 1%-os felajánlásokból bonyolítottuk le. 

Képzéseink, civil szervezetek fejlesztése 

Képzési programunk keretén belül elsősorban esélyegyenlőséggel és vidékfejlesztéssel 
foglalkozó alapítványoknak, egyesületeknek, informális csoportoknak, és közösségeknek 
nyújtunk képzési lehetőséget. A résztvevők között törekszünk szakmai kapcsolatok, 
hálózatok kialakítására, hogy a szervezetek ne vetélytársként, hanem partnerként 
kezeljék egymást, ill. hogy eredményesebben vonjanak be forrásokat az általuk képviselt 
közösségek életminőségének javítása érdekében, illetve azokat a legoptimálisabban és 
leghasznosabban használják fel. 

A program kereteibe illeszkedik a 2017. május 1-jén indult, Észak-magyarországi 
települések kisközösségeinek megerősítése, aktivizálása című, EFOP-1.3.5-16-00915 
kódszámú projektünk. A projekt célja, hogy aktivizálja, és önkéntes tevékenységek által 
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1. kép: Ösztöndíjasunk, Ádám



 

 
fejlessze az észak-magyarországi régióban található (többnyire) hátrányos helyzetű 
(kis)települések és nagyobb települések hátrányosabb helyzetű településrészein élő 
közösségeit, valamint elősegítse a közösségek valamennyi tagjának aktivizálását és 
tevékeny együttműködését. 
A projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak a régió településeinek (kis)közösségei, 
melyeknek tagjai önkéntes tevékenységet valósítanak meg a projekt során, annak érdekében, 
hogy saját közösségeiket a közösség további tagjait bevonva fejlesszék.  

Az új koronavírus megjelenése okozta járvány ideiglenesen leállította a projekt megvalósítá-
sát, amely így 2020. október 30-ig meghosszabbításra került. Mivel 2020-ban zárult a projekt, 
ebben az évben elsősorban a mini-projektek megvalósítására, mentorálásra koncentrálódott 
munkánk, valamint a záró rendezvény és külföldi tanulmányút kerültek megrendezésre.  

 
 

Szakmai külföldi tanulmányutunkat Szlovákiában szerveztük meg Kassa környékén, két 
nap időtartamban, 2020. augusztus 24-én a Jobb Életért Egyesület rankovcei közösségi kert-
jébe látogattunk el és ismertük meg az egyesület tevékenységeit, 2020. augusztus 25-én pedig 
Hernádszentistvánon jártunk a SOSNA Polgári Társulás ÖkoCentrumában. Kiváló alkalom 
volt ez mind a közösségek közötti együttműködések, mind a határon átívelő kapcsolat- és 
partnerség-építésre, és egy kis időnk még kassai városnézésre is jutott.  
Projekt záró konferenciánkat 2020. szeptember 19-én szerveztük meg Egerben, 
a Szépasszonyvölgyben, egy szakmai konferencia keretében 39 fő részvételével.  

A koronavírus járvány nehézséget okozott több 
együttműködőnknek is, akik a karantén, és egyéb 
korlátozások miatt végül nem valósították meg 
tervezett mini-projektjeiket, illetve a projekt auto-
matikus hosszabbítása lehetővé tette számunkra, 
hogy minden tervezett eseményt rendben lebonyo-
lítsunk, de meg kell említenünk, hogy a tavaszi 
járványidőszakot követően a tervezett létszámok 
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alulmaradtak, az emberek féltek, vagy inkább tartózkodtak a közösségi eseményektől, ren-
dezvényektől. A projekt eredményeiről készítettünk  
egy kiadványt és egy infografikát.  

 

Civil Térkép projekt  

A projektet az Ökotárs, Autonómia és Civil Kollégium Alapítványokkal együttműködésben 
bonyolítjuk le, fő célja, hogy megerősítse a már létező civil együttműködéseket, hálózatokat 
hazánkban. Másrészről olyan vidéki civil szervezeteket, szereplőket kívánunk feltérképezni és 
megszólítani, akik eddig még nem vettek részt aktívan a magyarországi civil életben. 
Alapítványunk az északkelet-magyarországi térségben látja el a projektben vállalt feladatokat, 
és többek között a vidéki és fővárosi civil szervezetek közötti partnerség kialakítását, építését 
is támogatjuk. A projekt támogatója a Civitates Fund, amelyet a Network of European 
Foundations támogat.  
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2020-ban a megvalósítás a tervezettek szerint haladt, a koronavírus miatt a tervezett 
találkozókat, képzéseket on-line tartottuk meg a projektben résztvevő civil szervezetek 
részére, és a mentorált szervezetekkel a kapcsolattartás is on-line illetve telefonon valósult 
meg. A Kárpátok Alapítvány három szervezet mentorálását látta el Heves, BAZ és Nógrád 
megyékben a projekt keretében. A projektet egy szakmai konferenciával zártuk 2020. 
szeptemberében a Szépasszonyvölgyben, amely a „Megerősít vagy meggyengít bennünket?” 
elnevezést kapta.  
A találkozón közel 40 fő vett részt, az északkelet-magyarországi térség civil szervezeteinek 
önkéntesei, tagjai, munkatársai. Felkért előadóink részvételével, Makula Réka (XXI. Századi 
Roma Nők Egyesülete), Vartik Melinda (Lamenda Alapítvány) és Csathó Tibor (Egri Civil 
Kerekasztal) az új koronavírus okozta járvány következtében kialakult rendkívüli helyzetről 
beszélgettünk. Megvitattuk, milyen módon reagáltak az északkelet-magyarországi térségben 
aktív civil szervezetek a koronavírus járvány következtében kialakult krízishelyzetekre, 
hogyan szervezték meg közösségeiket, folytatták tevékenységeiket a megváltozott 
körülmények között, és miként készülnek a közelgő második hullámra. Mit tanultak 
mindebből, és mit fognak másképpen csinálni a jövőben a tapasztalataik alapján. 
További információ a projektről: https://www.okotars.hu/civil_terkep 
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Korai Képességgondozást Támogató Program 

2018 februárjában indítottuk el a „Roma gyerekek kora képességgondozásához szükséges 
helyi kapacitások fejlesztése” elnevezésű kisadományi programunkat.   
A program keretében évente 10-13 az Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi régiókban 
működő, bejegyzett, marginalizált helyzetű roma közösségeket támogató civil szervezetet 
részesít Alapítványunk - meghívásos pályázati úton - vissza nem térítendő támogatásban 
(projektenként több, mint 3-4 millió forint értékben). 
Az Alapítvány aktív, igazolható eredményeket felmutatni bíró, helyi kapacitásokkal 
rendelkező, civil szervezeteket hív meg a programban való részvételre. A kiválasztott 
szervezetek 12 hónap hosszú projekteket bonyolíthatnak le roma gyerekek koragyerekkori 
fejlesztése érdekében marginalizált helyzetű (roma) közösségekben. 
A szervezetek szakmai kapacitásaik fejlesztéséhez külön támogatásban részesülnek szakmai 
tréningek formájában. Mindemellett egy szlovákiai szakmai tanulmányút és egy záró 
konferencia kerül lebonyolításra a program keretein belül. 
A program párhuzamosan fut Kelet-Szlovákiában, illetve 2020-tól Nyugat-Ukrajnában is a 
Kárpátok Alapítványi Hálózat (www.carpathianfoundation.org) tagjainak jóvoltából. Az 
együttműködő, eredményes szervezetek a következő években is meghívásra kerülhetnek a 
programba, amely során aktív határon átívelő tapasztalatcserét kívánunk támogatni. 

A 2020-as évet egy két napos szakmai képzéssel indítottuk, 2020. március 4-5-én Egerben 
koragyerekkori területen dolgozó szakemberek részére, akik az északkelet-magyarországi 
térségben dolgoznak hátrányos helyzetű közösségekben, családokkal, kisgyerekekkel.  
Az első napon dr. Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Gyermekjogi 
Alapítvány vezetője tartott tréninget a résztvevőknek, majd a képzés második napján Szomor 
Éva, a koragyerekkori terület egyik kiemelt szakértője tartott előadást a gyerekkor 
szakaszairól, az egyes szakaszok fő jellemzőiről, ezt követően pedig a gyermekek életkori 
sajátosságait azonosították a résztvevők.  

Az Alapítvány kuratóriuma 2020. március 27-én közel kétmillió forintos vissza nem 
térítendő, úgy nevezett kiegészítő pénzügyi támogatást ítélt meg a programban résztvevő 13 
civil szervezet részére, amelyet a gyermekek fejlesztésére fordíthattak a támogatottak. Bővebb 
információ és eredménylista ITT érhető el.  

A program résztvevőinek támogatása, helyi civil partnereink projektjei 2020. május 14-vel 
véget ért volna (mivel a támogató elhalasztotta az új program indítását), az Alapítvány 
vezetése azonban úgy döntött, hogy saját forrásai (a meg nem valósított rendezvények 
költségére) révén a nyár folyamán is folytatja legfontosabb helyi partnerei tevékenységének 
támogatását. Ennek érdekében ezek a civil szervezetek rendkívüli támogatási kérelmet 
nyújthattak be felénk, amelyeket 2020. május 11-én bírált el az alapítvány kuratóriuma, és 
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közel 5 millió forint támogatást ítélt meg 10 civil szervezet részére. Bővebb információ és 
eredménylista ITT érhető el.  

A program több rendezvényét (záró rendezvény, helyszíni tanácsadás, külföldi tanulmányút) a 
koronavírus járvány miatt le kellett mondanunk, illetve több olyan tevékenységünket is 
átvittünk az on-line térre, amelyek a résztvevő szervezetek kapacitáspitését támogatják 
(mentorálás, szakmai tanácsadás, monitori látogatás, stb.). A projekt ennek ellenére 2020 
őszén sikeresen zárult. 

Esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek 

A projektet 2020.02.01.-2021.01.31. között valósítottuk meg kassai testvérszervezetünkkel, a 
Karpatska nadáciával konzorciumban, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Szlovákia-Magyarország Interreg V-A 
Program Kisprojekt Alapjának támogatásával. 
A projekt hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon a hátrányos helyzetű (roma) gyermekek élet-
esélyeinek javításához a kora gyerekkori beavatkozások rendszerének és szereplőinek fejlesz-
tése által a szlovák-magyar határtérségben. 
A projekt közvetlen célkitűzései, hogy  
- bemutatásra kerüljenek a szlovák-magyar határtérségben elérhető kora gyerekkori 
(köz)szolgáltatások, szereplők, és részben az érintettek helyzete; 
- elősegítse tíz kelet-szlovákiai és tíz északkelet-magyarországi közösség hátrányos helyzetű 
gyermekek kora gyerekkori fejlesztési területén dolgozó civil, oktatási és szociális szakembe-
reinek kompetenciabővítését, határon átívelő tapasztalatcseréjét; 
- olyan jó gyakorlatok beazonosítását és szakmai körökben történő széleskörű adaptációját, 
határokon átívelően disszeminálását ösztönözze, amelyek a hátrányos helyzetű (beleértve 
roma) gyermekek korai képességgondozását támogatják. 
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A projekt tevékenységei, kimeneti eredményei: 
- Elkészült egy angol, szlovák, magyar nyelvű szakmai tanulmány a határtérség kora gye-
rekkori beavatkozásairól. 
- Lebonyolításra került két szakmai képzés korai képességgondozás területén dolgozó szak-
emberek részére, egy Magyarországon és egy Szlovákiában. 
- Megrendezésre került egy határon átívelő szakmai kerekasztal találkozó, amely a korai 
képességgondozás fontosságára hívja fel a figyelmet, illetve elősegíti az érintett szakemberek 
határon átívelő tapasztalatcseréjét. 
- Egy sokoldalú szakmai tartalommal rendelkező on-line szakmai portál (odperinky.sk és kar-
patokalapitvany.hu/koragyerekkor) került kialakításra magyar és szlovák nyelveken, amely 
tudástárként és kommunikációs platformként segíti elő az érintett szereplők, szakemberek 
együttműködését, munkájuk hatékonyságának növelését. 
- Elkészült számos szakmai tartalom a témában, egy kisvideó és 11 szakmai cikk. 
- A hátrányos helyzetű gyermekek kora gyerekkori beavatkozásairól elkészül s szakmai kö-
rökben terjesztésre kerül egy jó gyakorlat gyűjtemény. 

További információ a projektről: https://www.karpatokalapitvany.hu/koragyerekkor/hu 

Carpathian Civil Society Platform 

A Kárpátok térségének civil platformja 
• A társadalmi inklúziót és innovációt támogató civil szervezetek határon átívelő 

együttműködési platformja  

Háttér: A Kárpátok régió, öt ország: Magyarország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, és 
Ukrajna, találkozási pontja Közép-Európa hegyvidéke, amelynek középpontja a Kárpátok 
hegylánca és a Tisza völgye. A térségek jellemzője minden országban a gazdasági 
elmaradottság, alulfejlettség, a perifériális elhelyezkedés, a gyenge infrastruktúra; illetve 
hasonlóság e országokban a nyelvi, vallási, etnikai sokszínűség, a történelem és a gazdag 
kulturális és természeti örökség, változatos erőforrások is.  
A társadalmi problémák is azonosak, vagy hasonlóak, úgy, mint az egyre növekvő szegénység 
és a hátrányos helyzetű rétegek fokozódó társadalmi kirekesztettsége, a szegénység 
stigmatizálása. A civil társadalom – mely e kihívásokra hivatott reagálni - azonban még 
mindig gyenge, a civil szervezetek sajnos – elsősorban finanszírozási nehézségeik, gyenge 
helyi támogatottságuk, infrastrukturális gondjaik miatt és fejlődési lehetőségeik híján - nem 
rendelkeznek hathatós eszközökkel a szegénység és kirekesztettség felszámolásához.  

A projekt célja, egy határon átívelő együttműködési hálózat létrehozás, az esélyegyenlőségi 
célcsoportokkal (szegénységben élő, kirekesztett, romák, fogyatékkal élők, stb.) foglalkozó 
vidéki civil szervezetek együttműködésének támogatása és hatékonyságuk növelése 
érdekében. 
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További cél a civil szektor társadalomban betöltött súlyának erősítése, a szervezetek 
kapacitásainak bővítése egy hálózatosodást, tapasztalat- és tudás-, valamint jó gyakorlatok 
cseréjét szolgáló együttműködési platform kialakítása révén.   
A projekt időtartama: 2018. március 26. – 2019. szeptember 25. (18 hónap) 

Fő tevékenységek:  
• Projekt indító találkozó 
• Résztvevők meghívása, bevonása minden országban 
• Workshopok lebonyolítása minden országban annak érdekében, hogy létrehozásra 

kerüljenek a civil együttműködési platformok 
• Interregionális workshop a tapasztalatok megosztása érdekében 
• Workshopok lebonyolítása minden országban további civil szervezetek bevonása 

érdekében 
• Szervezetfejlesztés (mentorálás és mini projektek megvalósítása révén) 
• Kapacitásfejlesztő tréningek 
• Záró konferencia és határon átívelő együttműködési hálózat létrehozása 
• Virtuális civil platform létrehozása 
• Végső értékelés és záró találkozó  
• Folyamatos média megjelenés és kommunikációs tevékenységek 

A projekt megvalósítói: 
Kárpátok Alapítvány-Magyarország www.karpatokalapitvany.hu 
ETP Szlovákia www.etp.sk 
Kárpátok Alapítvány-Ukrajna http://carpathianfoundation.org.ua/ 
Kárpátok Kapuja Alapítvány (Lengyelország)  www.bramakarpat.pl 

A projekt támogatói: Nemzetközi Visegrád Alap, Holland Külügyminisztérium, Robert Bosch 
Stiftung és Open Society Foundations, valamint a Norvégia Budapesti Nagykövetsége. 

A 2020-as év során folyamatosan azon dolgoztunk, hogy olyan új forrásokat tudjunk bevonni, 
amelyek által tovább tudjuk folytatni a program megvalósítását. Elnyertük a Visegrád Alap 
támogatását, és az új projektet 2020. november 1-jén indítottuk. 

Transnational Giving Europe 

A Transnational Giving Europe (TGE) egy, a vezető európai alapítványokat és egyesületeket 
tömörítő hálózat, amelynek célja, hogy a TGE országokban (Belgium, Bulgária, Egyesült 
Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, 
Németország, Olaszország, Románia, Svájc, Szlovákia és Szlovénia) székhellyel rendelkező 
adományozók (vállalatok, magánszemélyek) számára adókedvezményeik 
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érvényesítésének biztosításával segítse elő az Európán belüli határon átívelő 
adományozást. 
Tagjai kiemelkedő kapcsolatokat ápolnak az országukban működő non-profit szervezetek 
többségével és élvezik a nemzeti hatóságok bizalmát is. A Kárpátok Alapítvány 2012-ben lett 
tagja a hálózatnak. 
További információ: www.transnationalgiving.eu 

Az alapítvány 2020-ban is tagja volt a hálózatnak. Az alapítvány munkatársai kidolgoztak egy 
promóciós tervet, amely révén a TGE-t népszerűsítik Magyarországon 2019-2020-ban. 
A kommunikációs terv keretében 2020-ban hírlevél formájában egy elkészített adatbázis 
segítségével küldtük ki civil szervezeteknek, nagykövetségeknek, könyvelő cégeknek, 
vállalkozásoknak (a potenciálisan érintettek részére) a programot bemutató levelet, melynek 
hatására sok érdeklődő fordult hozzánk e-mailben és telefonon. 

2020-ban a párizsi Pompidou Centre, kulturális központ részére nyújtandó 
adományokról egyeztettünk több ízben is, mind a központ képviselőivel, mind pedig 
a potenciális magyarországi donorokkal (27,875 EUR).  

A Honvédkórházért Közhasznú Alapítványnak érkezett 1400 EUR adomány 
Németországból, amelynek célba érkezését segítettük.  

Egyéb együttműködések 

Az alapítvány 2019/20-ban aktívan részt vett egy Heves megyei Ételmentő Hálózat 
létrehozásában, s működtetésében. A résztvevők célja, hogy a vendéglátóipari és 
élelmiszerboltokból már kidobandó, kiselejtezendő ételeket eljuttassák rászorulókhoz. 
A hálózat tevékenységét mintegy mentor, Bata Boglárka, facilitálta, és segítette több 
személyes találkozó alkalmával. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) létrehozta a COVID-19 Alapot, amely révén a 
WHO a világjárvány megelőzése érdekében vezeti és koordinálja a globális erőfeszítéseket, a 
felderítésében és az arra való reagálásban támogatja az érintett országokat.  
„Jelenleg a legnagyobb szükség az összes érintett ország felkészültségének elősegítésében 
mutatkozik meg, különös tekintettel a leggyengébb egészségügyi rendszerekkel rendelkező 
országokra. Az adományok a WHO munkáját a vírus terjedésének nyomon követése és 
megértése érdekében tett erőfeszítéseit támogatják; valamint annak biztosítása érdekében, 
hogy a betegek megkapják a szükséges ellátást, a tűzvonalbeli szereplők pedig hozzájussanak 
a szükséges eszközökhöz, és információkhoz; emellett az oltások, tesztek és kezelések 
fejlesztésének erőfeszítéseit is ezen alap révén igyekszenek támogatni.”- áll a WHO 
közleményében 
Az alap honlapja: https://www.covid19responsefund.org/ 
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Az Alap kezelését Európában a genfi székhelyű Swiss Philanthropy Foundation látja el, 
amelynek magyarországi partnere a Kárpátok Alapítvány révén tud adókedvezményekkel 
adományozni az alap részére – a Transnational Giving Europe hálózata révén. 

A LEGO Csoport több ízben is nagy értékű játékadományban részesítette az alapítványt, első 
ízben a Mindenünk a Játék! elnevezésű akciót valósítottuk meg, ezt követően Mikulás és 
Karácsony előtt 5000 játékszettet osztottunk ki hátrányos helyzetű gyerekeknek.  
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A 2020-es év projektjeinek, programjainak pénzügyi kimutatása

Programok, projektek megnevezése Összeg (Ft)

„Észak-magyarországi települések kisközösségeinek megerősíté-
se, aktivizálása” EFOP-1.3.5-16-2016-00915 6 985 903

Kárpátok térségének civil platformja 17 600

Roma gyerekek korai képességgondozásához szükséges 
helyi kapacitások fejlesztése 28 829 461

Civil térkép projekt 1 831 099

Esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek 5 433 382

Projektek összesen 43 097 445

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program 300 000

Transnational Giving Europe 9 676 365

Programok összesen 9 976 365

Összes projekt és program 53 073 810
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A Kárpátok Alapítvány – Magyarország kuratóriuma 2020-ban 

Köles Sándor – kuratóriumi elnök 

Szekeres Zsolt – kuratóriumi tag 

Bata Boglárka – kuratóriumi tag 

A Kárpátok Alapítvány munkatársai 2020-ban 

Bata Boglárka – ügyvezető igazgató 

Havasi Norbert – program koordinátor 

Rakusz Márta – program koordinátor 

Vartik Melinda – pénzügyi vezető, könyvelő 

Kalotai Anett – kommunikációs és projekt asszisztens 

Tomik Judit – irodai asszisztens 

Buella János - önkéntes koordinátor 

Rostás Ádám – ösztöndíjas gyakornok 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget támogatóinak,  

partnereinek és önkénteseinek! 

Elérhetőségek: 

Kárpátok Alapítvány-Magyarország 

A Nemzetközi Kárpátok 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

Kárpátok Alapítvány - az összetartó közösségekért 14

mailto:cfhu@cfoundation.org
http://www.karpatokalapitvany.hu
http://www.carpathianfoundation.org

