Szakmai beszámoló
Kárpátok Alapítvány
„Roma gyerekek korai képességgondozásához szükséges helyi kapacitások fejlesztése”
programjához
Támogatott szervezet neve:
Projekt címe:
Projekt azonosító száma:
Félidős beszámoló
1. A megvalósult tevékenységek bemutatása
1.1. Kérjük, röviden, lényegre törően mutassa be a jelen beszámolási időszakban elvégzett
tevékenységeket (a támogatási szerződés 1.sz. melléklete alapján) időrendi sorrendben (milyen
esemény, mikor, hol, kikkel, hány fővel és hogyan zajlott). Illetve nevezze meg a megvalósítást
alátámasztó dokumentumokat (fotók, jelenléti ívek, szakmai összefoglalók, meghívók,
partnerségi megállapodások, elkészült kiadvány stb.) valamennyi tevékenység esetében. Ha ezek
közül bármelyik elérhető Interneten keresztül, akkor kérjük megadni az eléréshez szükséges linket.).
Tevékenység/ Időpont(ok) Hol, kikkel és hogyan zajlott?
esemény /a
szerződésben
vállaltak
alapján
megnevezve/
ide írjon
ide írjon
ide írjon

Megvalósítást
alátámasztó
dokumentum(ok)
/összhangban
a
vállalt
eredményekkel/
ide írjon

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!
2. Az elért eredmények bemutatása, a tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok és
célcsoportok tükrében
2.1. Kérjük, röviden mutassa be, hogy sikerült-e a kitűzött céljaikat elérni
1) szakmai szinten:
2) a célcsoport (gyermekek fejlesztése) terén:
3) Kik (milyen végzettséggel), milyen rendszerességgel végezték a projektben a fejlesztést?
4) Hogyan dokumentálták, követték nyomon a gyermekek fejlesztését?
5) Milyen főbb következtetéseket, tanulságokat vontak le a gyermekekkel, és szüleikkel
folytatott fejlesztés kapcsán?
2.2. Kérjük, adja meg a pályázatban feltüntetett (a szerződés részét képező 1.sz. melléklet alapján)
konkrét indikátorok eddig elért értékeit a tervekkel összevetve! Ha a várt és elért eredmények
között eltérések mutatkoznak, kérjük, indokolja/elemezze ezek lehetséges okait!

Eredmény

Eredménymutató
(fő, darab,
négyzetméter stb.)

Projekt előtti
érték

Projekt végére
tervezett érték

Eddig elért
érték

Eltérés
indoklása

KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK
Eredmény

Eredménymutató
(fő, darab,
négyzetméter stb.)

Projekt előtti
érték

Fejlesztéssel
érintett 0-8
éves
gyermekek
száma

fő

minimum 15
gyermeket kell
elérni, bevonni

Ebből a 0-4
éves
gyermekek
száma

fő

Ebből a 5-8
éves
gyermekek
száma

fő

Fejlesztéssel
érintett
szülők száma

fő

Projekt
végére
tervezett
érték

Eddig elért
érték

Eltérés
indoklása

3. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások; tanulságok ismertetése
3.1. 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.)
3.2. 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?
4. Nyilvánosság és kommunikáció
4.1. 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!)
4.2. Kérjük, összesítse a projekthez kapcsolódó kommunikációs és média megjelenéseket (miről,
milyen hír, hol, mikor jelent meg, ezek hol érhetőek el stb.)! Sorolja fel az on-line megjelenéseket,
csatolja a beszkennelt cikkeket, ha linket nem tud megadni!
5. A következő időszakra vonatkozó tervek (félidős beszámoló esetén)
5.1. 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.
6. Fenntarthatóság
Kérjük, pár mondatban írja le, hogy milyen lépéseket tettek a projekt fenntarthatósága érdekében!
(Szakmai, pénzügyi téren egyaránt).
---------------------------------------------Záró beszámoló esetén a részbeszámoló az alábbi kérdésekkel egészül ki:
1. A megvalósult tevékenységek bemutatása
1.1. Kérjük, röviden, lényegre törően mutassa be a projekt megvalósítása során elvégzett
tevékenységeket (a támogatási szerződés 1.sz. melléklete alapján) időrendi sorrendben (milyen
esemény, mikor, hol, kikkel, hány fővel és hogyan zajlott). Illetve nevezze meg a megvalósítást
alátámasztó dokumentumokat (fotók, jelenléti ívek, szakmai összefoglalók, meghívók,
partnerségi megállapodások, elkészült kiadvány stb.) valamennyi tevékenység esetében.
Ha ezek közül bármelyik elérhető Interneten keresztül, akkor kérjük megadni az eléréshez
szükséges linket.).
Tevékenység/
esemény /a
szerződésben
vállaltak
alapján
megnevezve/

Időpont(ok) Hol, kikkel és hogyan zajlott?

Megvalósítást
alátámasztó
dokumentum(ok)
/összhangban a
vállalt
eredményekkel/

ide írjon

ide írjon

ide írjon

ide írjon

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!
2. Az elért eredmények bemutatása, a tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok és
célcsoportok tükrében

2.1. Kérjük, röviden mutassa be, hogy sikerült-e a kitűzött céljaikat elérni
1) szakmai szinten:
2) a célcsoport (gyermekek fejlesztése) terén:
3) Kik (milyen végzettséggel), milyen rendszerességgel végezték a projektben a fejlesztést?
4) Hogyan dokumentálták, követték nyomon a gyermekek fejlesztését?
5) Milyen főbb következtetéseket, tanulságokat vontak le a gyermekekkel, és szüleikkel
folytatott fejlesztés kapcsán?
2.2. Kérjük, adja meg a pályázatban feltüntetett (a szerződés részét képező 1.sz. melléklet alapján)
konkrét indikátorok eddig elért értékeit a tervekkel összevetve! Ha a várt és elért eredmények
között eltérések mutatkoznak, kérjük, indokolja/elemezze ezek lehetséges okait!
Eredmény

Eredménymutató
(fő, darab,
négyzetméter stb.)

Projekt előtti
érték

Projekt végére
tervezett érték

Eddig elért
érték

Eltérés
indoklása

Eddig elért
érték

Eltérés
indoklása

KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK
Eredmény

Eredménymutató
(fő, darab,
négyzetméter stb.)

Projekt előtti
érték

Fejlesztéssel
érintett 0-8
éves
gyermekek
száma

fő

minimum 15
gyermeket kell
elérni, bevonni

Ebből a 0-4
éves
gyermekek
száma

fő

Ebből a 5-8
éves
gyermekek
száma

fő

Fejlesztéssel
érintett
szülők száma

fő

Projekt
végére
tervezett
érték

3. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások; tanulságok ismertetése

3.1. Kérjük, mutassa be, milyen problémák merültek fel a projekt jelen beszámolási időszakában
és milyen megoldás(oka)t találtak a problémák kezelésére. (A problémák lehetnek szakmai,
együttműködési, pénzügyi vagy bármilyen más jellegűek.)
3.2. 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?
4. Nyilvánosság és kommunikáció
4.1. 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!)
4.2. Kérjük, összesítse a projekthez kapcsolódó kommunikációs és média megjelenéseket (miről,
milyen hír, hol, mikor jelent meg, ezek hol érhetőek el stb.)! Sorolja fel az on-line megjelenéseket,
csatolja a beszkennelt cikkeket, ha linket nem tud megadni!
5. A projekt hatása, fenntarthatósága
5.1. Kérjük, röviden foglalja össze, hogy Ön szerint a projekt megvalósulása hogyan és mennyiben
segítette elő a pályázatban vázolt fő probléma megoldását!
5.2. Kérjük, röviden ismertesse, hogy az érintett célcsoportok illetve a szélesebb közösség számára
hogyan fogják elérhetővé/hasznosíthatóvá tenni a projekt eredményeit!
5.3 6. Fenntarthatóság - Kérjük, pár mondatban írja le, hogy milyen lépéseket tettek a projekt
fenntarthatósága érdekében! (Szakmai, pénzügyi téren egyaránt).
6. A projekt szakmai folytatása
6.1 Kérjük, néhány mondatban foglalja össze, hogy a projekt elért eredményeire támaszkodva
terveznek-e további lépéseket az adott témakörben, s ha igen, mik lennének ezek!

