Tartalmi beszámoló
Kárpátok Alapítvány
„Roma gyerekek korai képességgondozásához szükséges helyi kapacitások fejlesztése”
programjához
1. A megvalósult tevékenységek bemutatása
1.1. Kérjük, röviden, lényegre törően (vázlatpontokba szedve) mutassa be a jelen beszámolási
időszakban elvégzett/lezajlott tevékenységeket időrendi sorrendben (milyen esemény, mikor, hol,
kikkel, hogyan zajlott).
1.2. Tömören, 3-5 mondatban értékelje, hogy az eredetileg tervezetthez képest mit sikerült/mit
nem sikerült megvalósítani a beszámolási időszakban, illetve tudták-e tartani az eredetileg tervezett
ütemtervet. Indokolja meg az esetleges eltéréseket!
1.3. Kérjük, mutassa be hogyan dokumentálták a tevékenységek megvalósítását. Kérjük, nevezze
meg azokat a dokumentumokat, amelyek a fentiekben bemutatott tevékenységek megvalósítását
alátámasztják! (Fotók, jelenléti ívek, szakmai összefoglalók, meghívók, partnerségi
megállapodások, elkészült kiadvány stb. Ha ezek közül bármelyik elérhető Interneten keresztül,
akkor kérjük megadni az eléréshez szükséges linket.)
2. Az elért eredmények bemutatása
2.1. Kérjük, röviden mutassa be, hogy az előző pontban ismertetett tevékenységek megvalósításával
az eredeti tervek szerint milyen (mennyiségi és minőségi) eredményeket vártak. Ismertesse, hogy a
tervezett, az eredményeket időarányosan sikerült-e illetve mennyiben sikerült elérniük. Mutassa be,
hogyan mérték, követték nyomon ezeket az értékeket (ahol ez nem egyértelmű)!
2.2. Kérjük, adja meg a pályázatban feltüntetett konkrét indikátorok eddig elért értékeit a
tervekkel összevetve!
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2.3. Ha a várt és elért eredmények között eltérések mutatkoznak, kérjük, indokolja/elemezze ezek
lehetséges okait!

3. A tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok és célcsoportok tükrében

3.1. Kérjük, röviden ismertesse, hogy a fenti tevékenységek megvalósításával milyen célokat,
alcélokat kívántak elérni – az eredeti tervek szerint – szakmai szinten (célcsoportok szerint)!
Foglalja össze, hogy az elért eredmények milyen hatással járnak/járhatnak a kitűzött célok,
alcélok illetve kiváltképp a célcsoport vonatkozásában – szakmai szinten!

4. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások; tanulságok ismertetése
4.1. Kérjük, mutassa be, milyen problémák merültek fel a projekt beszámolási időszakában és
milyen megoldás(oka)t találtak a problémák kezelésére. (A problémák lehetnek szakmai,
együttműködési, pénzügyi vagy bármilyen más jellegűek.)
4.2. Kérjük, foglalja össze, hogy milyen tanulságokkal szolgált az Önök számára az eltelt időszak –
akár szervezeti, akár szakmai szinten! Mi az, amit ma már másképp csinálnának a megszerzett
tapasztalatok alapján?
5. Nyilvánosság és kommunikáció
5.1. Kérjük, mutassa be, hogy a beszámolási időszak alatt hol/hogyan sikerült bemutatniuk
projektjüket vagy a projekt valamely elemét, illetve (rész)eredményeit! Ezeken keresztül milyen és
kb. hány fős csoportok értesülhettek a tevékenységükről? (Kérjük, írják meg, hogy mi alapján
számolták ki/becsülték meg ezeket az értékeket!)
5.3. Kérjük, összesítse a projekthez kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol, mikor
jelent meg, ezek hol érhetőek el stb.)! Csatoljon beszkennelt cikkeket, ha linket nem tud megadni!
6. A következő időszakra vonatkozó tervek (fékidős beszámoló esetén)
6.1. Kérjük, röviden foglalja össze a következő beszámolási időszakra tervezett lépéseket! Jelezze
azokat a tevékenységeket, amelyek vélhetően változni fognak a jelen beszámolási időszakban szerzett
tapasztalatoknak köszönhetően. Kérjük, törekedjen a konkrét, tényszerű, számszerű megfogalmazásra.
---------------------------------------------Záró beszámoló esetén a részbeszámoló az alábbi kérdésekkel egészül ki:
7. A projekt során megvalósult események összegzése
7.1. Kérjük, hogy az egész projektre visszatekintve foglalja össze a lezajlott főbb eseményeket,
vázlatpontokba szedve! (Csak felsorolást várunk a következő információkkal: milyen esemény,
mikor, hol, kikkel és milyen céllal zajlott le.)
7.2. Röviden foglalja össze, hogy a tervekhez képest miben volt eltérés, s ennek mi volt az oka.

8. A projekt indikátorai és számszerűsíthető eredményei
8.1. Kérjük, az alábbiakban adja meg a projekt indikátorainak vállalt és teljesített értékeit! Kérjük,
az eltérést indokolja.
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8.2. Összegezze, elemezze a projekt egyéb számszerűsíthető eredményeit!
9. A projekt értékelése
9.1. Kérjük, értékelje a projektet a kitűzött konkrét szakmai célok és elért eredmények
összevetésével! Mit sikerült elérni, mit nem, illetve milyen – előre nem várt – eredményeket hozott
a projekt? Mi az oka az esetleges eltéréseknek? Mik a legfőbb tanulságok, következtetések? Ezek
alapján mit csinálnának másképp? Kérjük, tömören, lényegre törően fogalmazzon!
9.2. Kérjük, értékelje, hogy a projektet mennyire volt sikeres a célcsoport tervezett fejlesztése
tekintetében! Mit sikerült elérni, mit nem, illetve milyen – előre nem várt – eredményeket hozott a
projekt? Mi az oka az esetleges eltéréseknek? Mik a legfőbb tanulságok, következtetések? Ezek
alapján mit csinálnának másképp? Kérjük, tömören, lényegre törően fogalmazzon!
9.3. Kérjük, értékelje, hogy mennyire volt megfelelő a projektben alkalmazott monitoring és
értékelési rendszer, mi az, amelyen a jövőben változtatni fognak!
10. A projekt hatása, fenntarthatósága
10.1. Kérjük, röviden foglalja össze, hogy Ön szerint a projekt megvalósulása hogyan és mennyiben
segítette elő a pályázatban vázolt fő probléma megoldását!
10.2. Kérjük, röviden ismertesse, hogy az érintett célcsoportok illetve a szélesebb közösség számára
hogyan fogják elérhetővé/hasznosíthatóvá tenni a projekt eredményeit!
10.3 Kérjük, röviden ismertess, hogy milyen lépéseket tettek a projekt eredményeinek
fenntarthatósága érdekében!
11. A projekt szakmai folytatása
11.1 Kérjük, néhány mondatban foglalja össze, hogy a projekt elért eredményeire támaszkodva
terveznek-e további lépéseket az adott témakörben, s ha igen, mik lennének ezek (nagy
vonalakban)!

