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KárpátoK AlApítvány - MAgyArország

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország az öt, önálló jogi sze-
mélyiséggel rendelkező 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 és helyi közösségek 
innovatív fejlesztési kezdeményezéseit. 

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország egy független non-profit 
civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élő embe-
rek életminőségének javítása, a régió társadalmi, gazdasági, etnikai, 
kulturális és környezeti értékeinek megőrzése és fenntartható fejlő-
désének elősegítése.  

Az Alapítvány határokon átívelő regionális közösségi alapítvány-
ként működik, elsősorban a Kárpátok régió magyarországi terüle-
tén – Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-
Szolnok, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – működő nonprofit 
szervezetek és helyi önkormányzatok számára nyújt segítséget.

Bátorítja a nonprofit, állami és profitorientált szervezetek együtt-
működését, a határokon átívelő és interetnikus közeledéseket:

• közösség alapú vidékfejlesztési, 
• humán-erőforrás-fejlesztési,
• kulturális és környezeti értékmegőrző,
•  társadalmi kapcsolatokat fejlesztő programjaival és projek tjeivel.  

Célja a társadalmi tudatosság, szerepvállalás és összetartás; a regio-
nális érték- és identitástudat erősítése. 

A KárpátoK AlApítvány – MAgyArország 
kuratóriuma:

Köles Sándor – kuratóriumi elnök
Borsos Endre – kuratóriumi tag

Lőrinczi Csaba – kuratóriumi tag
Mátyás János – kuratóriumi tag

A KárpátoK AlApítvány – MAgyArország 
munkatársai:

Bata Boglárka – ügyvezető igazgató
Csomós Beáta – programmenedzser

Magyar Anikó – programkoordinátor
Kelemen Roland – programkoordinátor

Babcsa Ivett – programasszisztens
Havasi Norbert – intézményi fejlesztési projektasszisztens

Tresó Dávid – programasszisztens
Juhász-Daragó Eszter – pénzügyi munkatárs

Lakatos Julietta – önkéntes programkoordinátor

Főbb támogatóink és partnereink:
Autonómia Alapítvány, Charles Stewart Mott Foundation, Demokra-
tikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, EGT és Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus Iroda, Életfa Környezetvédő Szövetség, Heves Megyei 
Munkaügyi Központ (ÁFSZ), Heves Megye Önkormányzata, Humán 
Erőforrás-fejlesztési Operatív Program, INNTEK Nonprofit Kft., ITD 
Hungary Nonprofit Zrt., Kárpátok Nemzetközi Alapítvány, Magyar 
Köztársaság Külügyminisztériuma, Magyar Telekom Nyrt., Miskolci 
Egyetem– BTK, Nemzeti Civil Alapprogram, Nyílt Társadalom Intézet, 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, Ökotárs Alapítvány, Robey 
Family Foundation, RomNet Média Alapítvány, Társadalmi Megújulás 
Operatív Program, Társadalmi Nemek és Egyenlő Esélyek Központja.

elérhetőségek:
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a Kárpátok Alapítványi Hálózat tagja
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a program célja

A Kárpátok Alapítvány – Magyarország egyik célkitűzése, hogy az 
Északkelet-Magyarországon (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) élő, 
hátrányos helyzetű és tehetséges diákok a felsőfokú tanulmányaikat 
sikeresen befejezzék, és a régióban maradjanak. 

e cél érdekében az alapítványunk egy olyan komplex ösztöndíj-
rendszer működtetésébe kezdett, amely:
• növeli az ösztöndíjasok térségi és társadalmi önazonosság-tudatát; 
• fejleszti azon készségeiket, amelyek segítik őket az elhelyezkedésben.

a program három elemből áll:
• anyagi támogatás
Minden ösztöndíjas 2000 USD-nak megfelelő forintban részesül a 
támogatott tanévben.
• oktatási támogatás 
A támogatott hallgatók személyi konzulenssel (egyetemi tanár) mű-
ködnek együtt, aki segíti a munkájukat. 
• a támogatott aktív szerepvállalása
Az ösztöndíjasok kötelesek az érdeklődésüknek megfelelően egy 
„Régióban a régióért” elnevezésű egyéves önkéntes programot ki-
dolgozni, és megvalósítani, egy civil szervezet bevonásával.  

„Az ösztöndíj folyósításának egyik feltétele miatt a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében működő Roméró Egyesülethez jelentkeztem önkén-
tes munkára. Az itt eltöltött idő  alatt sok tapasztalatot szereztem. 
A Kárpátok Alapítvány – Magyarország nemcsak anyagilag, hanem 
szakmailag is megkönnyítette az egyetemi éveimet. Sikerült hasznos 
kapcsolatokat kiépítenem, így könnyebb volt a munkakeresés, ami 
nagy előny egy frissen diplomázott számára.”
lakatos Mónika (ösztöndíjas 2008–2009, Miskolci Egyetem, szoci-
ológia szak)

Ösztöndíjasok 
2006–2009

havril roland 
Miskolci Egyetem, 
politológia–
történe lem szak, 
2006–2009

szabó marianna
Miskolci Egye tem, szociológia–kulturá lis antro po lógia szak, 2007-2008

kis andrea 
Miskolci Egyetem, szociológia–pedagógia szak, 2007–2009,

lakatos Mónika Miskolci Egyetem, szociológia szak 2008–2009

galyas rózsa Miskolci Egyetem, geográfus szak 2009–2010

Fekete norbert Miskolci Egyetem, történelem–magyar szak 2009–2010

további terveink 

Fred Robey 5 évre szóló támogatása 2011-ben lejár. A Kárpátok 
Alapítvány – Magyarország azonban további támogatók segítségével 
folytatni kívánja a programot, amelyet a következő elemekkel bővít: 

• biztosítjuk a szakmai gyakorlati lehetőséget 
Az ösztöndíjasok helyi önkormányzatoknál, civil szervezeteknél és 
az üzleti szektorban vehetnek részt szakmai gyakorlatokon. Ezáltal 
jobban megismerhetik a térség problémáit, kapcsolatokra tesznek 
szert, és javítják a helyi vagy térségi elhelyezkedési esélyeiket. 

• cserekapcsolatokat alakítunk ki
Az ösztöndíjprogramba bevont intézmények és szervezetek, vala-
mint ösztöndíjasok között cserekapcsolatok kialakítására törek-
szünk a Kárpátok régión belül és azon kívül. Emellett nemzetközi 
tanulmányutakat, találkozókat, nyári táborokat szervezünk. 

• növeljük a kisgyermekes anyák részvételét a felsőoktatásban 
A programba bevont egyetemeken és főiskolákon olyan gye-
rekfelügyeleti intézményt hozunk létre, mely a kisgyermekes anyák 
számára biztosítja az óralátogatás és a tanulás lehetőségét (jelenleg 
a régióban csak a Gyöngyösi Főiskola biztosít ilyen jellegű szolgálta-
tást a hallgatói részére). 

A Kárpátok – Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Programunkat a Mis-
kolci Egyetem Társadalmi Nemek és Egyenlő Esélyek Központjának 
partnerségével valósítjuk meg.

a program tÖrténete

A Kárpátok – Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program ötletgazdája 
Fred Robey, a Kárpátok Alapítványi Hálózat volt kuratóriumi tagja 
és kiemelkedő támogatója, aki 2005-ben 100 000 USD-t adományo-
zott a program megalapozására. 

Az adományozó  kívánságára az összegből egy öt évre szóló ösztön-
díjprogram indult el a Kárpátok régió öt országában. 

eredmények

Az első tanév 2006/2007-ben még kísérleti jelleggel indult, ezért 
minden országból egy-két kiemelkedő tanulmányi eredményű ta-
nulót  választottunk ki. A kísérleti év 2007 júniusában fejeződött 
be sikeresen. A program népszerűségét látva a második tanévben 
alapítványunk két hallgatót támogatott, a 2008/2009-es tanévben 
hármat, a 2009/2010-es tanévben pedig 2 főt.  

„A Kárpátok – Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program révén kellőképp 
motiválttá váltam, hogy szakmai tudásomat bővítsem, illetve újakkal 
egészíthessem ki. Úgy érzem, hogy a program részeseként rengeteg ta-
pasztalatra tettem szert, amelyeket sikeresen alkalmazok a civil szférá-
ban, illetve képviselői munkám révén az önkormányzat életében is.”
havril roland (ösztöndíjas 2006–2009, Miskolci Egyetem, polito-
lógia szak) 


