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BESZAMOLO

a Kdzt)ssigfejleszt(ik Bdkds Megei Egtesi.ilete 2019. dvi levdkp11rt6f6,'5,

Az Egyestilettink 2019. dvi programjai, esemdnyei azon szakmai ir6nyelvek mentdn

szervezodtek, amelyek az alakuliis 6ta meghatiirozzrik tcvikcnysdgiinket: B6kis mcgyibcn
helyi tarsadalom/kcizcissdgtej leszto lblytrrnatok segitdse, bdtorit6sa. Az indul6 kcizoss6gek

,.helyzetbe hoziisa"; kdpzdsek, szakmai mtihelyek, inlormici6s napok szervczisc rivin a

kdzriss6gfej leszt6s szemldletdnek elteieszt6se, a r6sztvevok felkdszitdse helyi cselekvdsi

folyamatok kezdemdnyezds6re, lebonyolit6sdra.

F6bb tev6kenys6geink, szakmai irinyaink az frintett id6szakban:

Konferenci:ik. rniihclyck:

- Februir 5-y'2.' Inlbrn'rdci6s napot szclvezcttink a Ncrnzcti Egyiittmirkodisi Alap
p6ly 6zatair61 a J6tsz6t6r Alapitv6nnyal parlners6gben

- Aprilis 26-dn rendezlik meg - ,,Falukbnyv, knlenddrium, helyi gylljtemdny - kbzbssdgek

kezdemdnyeliseinek szerepe a hellti trirsadalom dpittsiben" ci:lr-i konlcrcncidrt. A celunh

olyan koz6ss6gl'e.jleszto lblyarratoli bcmr-rtatiisa volt. amclynck ,.tcrmclkc" cgy-cgy lzllukonyv,
kalendiirir,Ln clkiszitdse. n.regjelentetdse. (Vdszto. Battonya, Gyula-Ndnren dlos,

Nyirmiirtoniala)

- AngusTttts 09 - 11. kdzott szerueztiik meg a B6kds megydben miikodo kdzoss6gek, civil
szervezetek vezetoinek, tagjainak hagyom6nyos ny6ri bentlakdsos mtilielydt Doboz

Szanazugban, melynek szakmai ir6nyvonal6t t ,,IIirl u gcnericiili liiiT.itt" ciutl lionlerene il
arlta. A rendezveny kcrctiben a kcivetkezo k6rd6sekre kerestiik a v6laszt: mit tehetnek a
kozmtivelod6si intdznr6nyek. kozossdgek az idoskor[Lak aktivithsdnak min6l hosszabb ideig
tart6 megorzdsdben? Melyek a jellemzoi a fiatalok ds id6skorriak kapcsolatdnak, hogy l6tj 6k

ezt a fiatalok? Mi a kutat6k v6lem6nye? Milyen j6 gyakorlatok szulettek ezen a teruleten? /
koderencia egyik meghat6roz6 e1oad6.ja Dr. Vehrer Adil ndprajzkulald, egyeterni docens

volt, aki az idoskori aktivitlis t6ma szak6rtoje, tdbb hazai kutat6s vezeto.ie. Lload6siban
lbglalkozott a generiici6k kdzdtli pfrbeszed lbntossagAval, bemLrtatta az egyes generiici6k

tipusait, a n.rai fiataloh ABC-j6t, a nemzed6kek kozdtli pzirbesz6d ij lbrmriit. az idoskori

aktivit6s kibontakoztat6siinak lehetsdges szintereit, az ur.rok6k-r.ragyszlilok kozotti prirbesz6d

lchet6sdgeit.

- November 28-{n a Nernzeti Mriveloddsi lnt6zet B6k6s Megyei lgazgat6s6giival, r,alamint a

Csabagycingye Kulturdlis KcjzponLLal partners6gben r6szt vettiink a..Mindig van fij a nap
ahtf' cimi konferencia megszervez6s6ben, amelynek keretdben cinill6 civil szekci6ban

vitattuk meg a szektort 6rinto legfontosabb szakn-rai k6rd6seket.
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- December 3-in Az Erzsdbet ttjirsrigi Alappal, valamint a Triliber Kcizcissdgfe.ileszto

Alapitv6nnyal partr.rels6gben kcjzremrikcidtiink az dnk6ntess6g vil6gnapja alkalmrib6l

szervezett Szakmai Nap szervezds6ben, lebonyolitrlsriban. A program keretdben - az egyeb, a

t6makorh6z kapcsol6d6 eloaddsokon tirl - tandcsad6 mlihely keretdben szakemberrel

folytatl.rattak eszmecser6t a .jelenl6vok a szervezetiik pdnziigyi, gazddlkodrisi

kotelezetts6geirol, a iblmerill6 probl6mrikr6l, a nregl6vo j ogszabdlyokr6l.

2019 - ben is alrtivan kiizremiikiidtiink m{s szervezetek. int6zm6nyek :iltal megrendezett
esem6nyeken akir szem6lyes r6szv6tellel, vagy el6ad6 delegrlldsrival, szakember
kiizvetit6s6vel:

- Mirciusbon a csan6dapiicai Dohzinylevdl E,gyestilet nregkeres6sdre Zs6tdr Mdria egyesiileLi

tagunk eloaddst tartott az onk6ntess6grol szerep6rol, a helyi ltozossdgek vezetoinek is
tagjainak.

- A Cselekvd kbzbssdgek program keret6ben k6t tal6lkoz6n kozremtikddott egyesiiletiink
titkdra, rnegnyitotta az Aktiv hellti kdzdssdgek cimii konl'erenci6t Bdkdscsabiin, valamint
cload6st taltott Oroshdzdn a civil szervezet vezetoknek ds kdzoss6glej lesztoknek a B6k6s

mcgyei civil szektor l.relyzet6ro l.

- ST.eptember 28-dn eliiad,asl tartottunk K6tegyh6zan az Elszfrmazottak Tal6lkoz6jdn a helyi

identitris szerep6r6l.

- December 10-11-dn hizigazd/ai, elokiszitoi is lcbonyolit6i voltunk a proHriltl orsz{gos
civil hrll6zat kdt napos szakmai kontcrenci6.j6nak GyuLin.

Inlbrm{ciriktizvetit6s

l 1 alkalommal jelentettiik meg az E-Napraforgrl kcizdss6gfejleszt6 hirlevelet, eljuttatva 300

k6zciss6gnek, szervezetnek, intdzmdnynek. Szaktan6csad6 tev6kenys6giink kereldben
elsosorbar.r jogi k6rdeskorben kOzvctitettUr* ig6nyeket a szakemberek 1eld, de pelyezati, civil
szervezetek minder.urapi mtikod6s6t drint6 t6miikban is adtunk taniicsot.

l'artncrs6si egyiittmiiktid6seink 2019-bcn is sz6lcskitriiek voltak:

- A Triliber Kozoss6glej leszto Alapitr,dnnyal a bdk6scsabai cinkormdnyzat

- elkezdtiik a verost erintii ilirsiigi kozrissdgi felmd16s elSkdszit6sdt, amely
n.reghosszabbitand6 B6k6scsabai Ili irsdgi Kor.rcepci(r alapjdt k6pezi.

- Az OKT-OPERISZ KIi vel egyiittrniikctd6sj n.rcgdllapod6st kotdttiir*
kcizoss6gl'ejleszto k6pz6s szakmai lebonvolit6s6ra B6k6s nregy6ben.

felkd16s6r'e

a 2020-ban

120 6ris
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Folyamatos kapcsolattartds, szakmai egyiiftmiikbdds jellemezte a 2019-es 6vet az alibbi
szervezetekkel, intdzm6nyekkel: T6liber Kctzoss6glej leszto Alapitv6ny, NMI Bdk6s Megyei

lgazgat6sriga, Iukcl lrcrcnc KLrltulhlis I(iiz,pont N4rizcunr Nonpr-olit Kli.. a proilllti orszriut,:

civil hhl6zat tagszcr\eze1ei" reuellhizi llarangol6 i(iizhaszn[r irgl'csLilct. battonl'ai 1;odor

l\4irn(, I Ir'l) turlcrr.li lr;r-:iilel. hr,1lxl..,' leIr)res./!lluLl()rnlrn1,,. I- I r r rt r r r L i i / lar 'l r I . : r / \trtlr:r:..r

L]ti l-irsaskorben mrlikdclo szen ezelek.

Mrikiid6si kii riilm6nvcink: az 6rintett idoszakbarr a szervezel iroddja 2019. novemberiig az

Andrhssy Uti 'l /usask0rbcn rnilkdcldtt. rlcccmbcrtiil pcdig a kcizossegi tdr- I'elirjithsa.

irLalaliiLiisa nrillt u lisla l(iizOssdgi IIazban. Az egl,csiilcti teentliiltkel jhrrl szclvczoi.
ii-l),in16ri1; l'clacLatk0r't ltl allhsir nr u nkirli(i lbcrr clolgc.rz6 szal<urai k(iz(isscgszclvcz(ir'iigl intdz(i

Latta el.

Bdk6scsaba. 2020. szeptember 1 1 .

\

\lt:,;'*u'-
Pocsaj ine Fabidn Magdolna

titklr


