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CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA 
H-76�4 Pécs, Szent István tér 17.

Telefon: +36 7�/ �15 543,  511-815; Fax: +36 7�/ 315 679
E-mail: nevhaz@t-online.hu; Web: www.civilhaz-pecs.hu

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA noVEmbErI ProGrAmJAI
KIÁLLÍTÁS

GEBAUER GALÉRA   
• 2011. december 2- ig látható Mánfai György diaporáma 

– és fotóművész kiállítása „Anatólia csodái” címmel.
 A kiállítás megtekinthető: �011. december �-ig, 

hétköznaponként 9-19 óráig
• 2011. november 15-én, kedden 18 órakor nyílik Vajda 

János „Hittel – Utakon – Utak mentén” című fotókiállítása.
 A kiállítás megtekinthető: �011. december 6-ig
	 A	kiállítások	megtekinthetők	hétköznaponként	9-19-ig

PROGRAM

November 2-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Fedezd fel Forrestert!
Színes, magyarul beszélő amerikai filmdráma 136 perc, �000
(További információ: Esélyek Háza 7�/�10-794)

November 4-én, pénteken 17 órakor
Trianon és 1956
Előadó: Szidiropulosz Archimédesz, szociológus, a 
Trianoni Szemle főszerkesztője
Kolczonai Katalin, olvasó szerkesztő

November 8-án, kedden 16.30 -kor
Teadélutánnal egybekötött klubdélután
A városunkba érkező diplomatafeleségek és család-
tagjaik fogadása
A rendezvény háziasszonya: Nagy Sándorné
PÉCSI MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG 

November 8-án, kedden 18 órakor
Mi kering az interneten?
Vetítés – beszélgetés – kritika a „Nagyon szép fotók” 
tárgyú küldeményekről
MECSEKI FOTÓKLUB

November 8-án, kedden 18 órakor
Stöckler Nándor: Próbálkozásaim a természetfotózással
Egyesületi tagtársunk válogat kedvenc madaras és más 
természetfotóiból.
MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉ-
DELMI EGYESÜLET

November 10-én, csütörtökön 18.30-kor
Triumvirate – költői est
Versek, mesék, balladák
David Hill – költő
Andrew Wright – mesemondó
Andy Rouse – ének
SPECHEL ANGOL ÉS MAGYAR KULTURÁLIS 
EGYESÜLET

November 11-én, pénteken 8 órakor
Akkreditált Szakmai Továbbképző Nap
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

November 15-én, kedden 16.30 -kor
Kossuth Lajos élete és halála
Káplár János könyvbemutatója
A szerzővel dr. Takács József ny. főiskolai docens beszélget.
NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA

November 15-én, kedden 18 órakor
„Hittel –Utakon – Utak mentén”
Vajda János kiállításának megnyitója
MECSEKI FOTÓKLUB

November 16-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Precious – A boldogság ára
Színes, feliratos, amerikai filmdráma 109 perc, �009
(További információ: Esélyek Háza 7�/�10-794)

November 18-án, pénteken 8 órakor
Akkreditált Szakmai Továbbképző Nap
ORSZÁGOS VÉRELLÁTÓ SZOLGÁLAT

November 19-én, szombaton 15 órakor
PÉCSI MŰVÉSZKÖR-ÍRÓK, KÖLTŐK BARÁTI 
TÁRSASÁGA

November 21-én, hétfőn 17 órakor
„Hogyan zajlik a dyslexia vizsgálata?”
„Diszes gyermek a családban” – ötletek, tanácsok az 
otthoni tanulás segítéséhez. Levetítjük Schubertné 
Balogh Zója édesanya előadását is „Egyedül nem ment” 
címmel, melyet a �010-es konferenciánkon mondott el.
DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT BARANYÁBAN 
EGYESÜLET

November 22-én, kedden 18 órakor
Fotóesztétikai előadás
Vezeti: Tillai Ernő
MECSEKI FOTÓKLUB

November 29-én, kedden 17 órakor
Ivasivka Mátyás előadása Liszt Ferencről
PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET

November 29-én, kedden 18 órakor
Szakmai est 
a Fotoplus céggel közös szervezésben
MECSEKI FOTÓKLUB

November 30-án, szerdán 17.00-kor
Finnország aranya – Azonosságok és különbségek a 
magyar és finn erdőgazdálkodásban
Előadó: Lomniczi Gergely, az Országos Erdészeti Egye-
sület főtitkára
PÉCSI MAGYAR – FINN TÁRSASÁG

November 30-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub 
Légyott a hetesen
Színes, magyarul beszélő francia vígjáték 90 perc, �000
(További információ: Esélyek Háza 72/210-794)
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„Első lépés” 4

ÖEÉ Információs pontok 
Magyarországon 5

Új közösségi tér nyílt Györgytelepen 6

A Príma-Soft Kft. szervezetfejlesztési straté-
giája az erőforrások allokációjával 7

T A R T A L O M
Segítő munka a párkapcsolati erőszak áldo-
zataival és gyerekeikkel 8

„Esély – Kert” 10

Robbanás a Városházán 1�

Kalandra fel! 15

Pályázati ajánló 16

Bárdos tanár úrtól hallottam: „Zene nélkül 
lehet élni, de nem érdemes.”

Talán azért, mert szívünk-lelkünk legmé-
lyén hat, talán mert olyat is ki tud fejezni, ami 
elmondhatatlan.

A	zenének	hatalma	van
Régóta tudjuk ezt, gondoljunk csak az Or-

feusz legendára.
Budai Ilonka rádiósműsorában hallottam 

egy megtörtént esetet. Szerelmi házasságot 
kötött egy gyönyörű fiatal pár, aztán a férj 
hűtlensége miatt elváltak útjaik, az asszony 
hosszú évekre magára maradt. Bánatában csak 
énekelt, énekelt:

„Úgy fáj az én gyenge szívem,
nem t’om néked fáj-e vagy sem
fáj is annak, mit tud tenni
mikor annak így kell lenni”
A hűtlen egyszer meghallotta ezt a dalt tőle. 

Úgy, de úgy szíven találta, hogy visszament a 
párjához.

Ha a zene hatalmáról hallok, mindig ez a 
történet jut eszembe.

A	zene	vigasz
Zenélni, énekelni kell a legreménytelenebb 

helyzetekben is.
Sajnos vagy szerencsére, ezt én is átéltem 

egy súlyos műtét után. Olvasni, beszélgetni, 
imádkozni már nem voltam képes, de emlé-
keimben sorra bukkantak fel dallamfoszlá-
nyok. Ezek voltak a kapaszkodóim: „Gon-
dodat bízd az Úrra…”, „Der Herr hat mich 
verlassen”, „Refugium peccatorium”, „Jesu 
meine Freude”, „Álmomban, jaj de szép volt”, 

„Te vagy örörmöm”, „Oly szép így ez az élet”, 
„Kyrie eleison”.

Valahogy túléltem.

A	zene	ünnep
Ehhez mindennek együtt kell lennie: jó 

akusztikának, bombaformában lévő előadók-
nak (karmester, szólisták, kórus, zenekar), 
pompás műnek, fogékony közönségnek.

Az idén szeptember elején a Kodály Központ-
ban mindez adott volt Beethoven IX. szimfóniájá-
nak előadásán. Ezek az alkalmak az élet ajándékai.

Semmiért nem adnám senkinek.

A	zene	és	Ház
Természetesen a Nevelők Háza Egyesü-

letről és a Civil Közösségek Házáról van szó. 
50 éve tartozik össze a Pécsi Kamarakórus és 
a Ház. 196�. január 1-jével fogadtak be ide 
bennünket, az eredmény közismert, orszá-
gos, nemzetközi ismertség, kiváló koncertek, 
sok rádiószereplés, CD felvétel, bravúros fil-
harmóniai koncertek, számtalan külföldi út, 
versenysiker, országos és nemzetközi kamara-
kórus fesztiválok rendezése, kórustalálkozók, 
fogadások. Több ezer ember ismeri a Házat 
idehaza és külföldön a Kórus révén is.

Csak maradjon meg ez a szoros kötődés. Ez 
mindannyiunk felelőssége.

Szauer	Dezső	

Október 1-jén született Bárdos Lajos, s no-
vemberben lesz halálának �5. évfordulója. 

�011. november 17-én 18.00 órakor a Mű-
vészeti Szakközépiskolában a pécsi kórusok 
koncerttel emlékeznek rá.

A zene napjára
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A Szociális Szolgáltatásokért Egyesület és a Dél-
Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató 
Nonprofit Kft. közös pályázatot nyújtott be „Lépés-
előnyben ...” – Kompetencia és Tanácsadó Köz-
pont működtetése a Pécsett és kistérségében élő 
pszichiátriai betegek és családjaik számára címmel 
a TÁMOP-�009-5.3.1-C-09/� számú, „Első lépés” 
– alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képes-
sé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai elne-
vezésű pályázati konstrukció keretében. 

A beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, 
melynek eredményeképpen a projekt megvalósítása 
�011. május 1. napjával megkezdődött. Az elnyert 
támogatási összeg 41.545.454 Ft, a projekt megva-
lósítása �013.0�.�8. napjáig tart.
A projekt célja:

A projekt célja az alább meghatározott cél-
csoport (pszichiátriai betegséggel küzdők) tagjai, 
összesen 35 személy a nyílt munkaerőpiacon való 
elhelyezkedési esélyeinek növelése, továbbá egy 
magas színvonalú, mindenki számára hozzáférhe-
tő, hatékony, a pszichiátriai betegekre koncentráló 
szolgáltató rendszer kiépítése és működtetése. 

Célunk továbbá egy olyan szolgáltató struktúra 
létrehozása és működtetése, ahol komplexen van-
nak jelen a különböző típusú egészségügyi és szo-
ciális szolgáltatások annak érdekében, hogy a tár-
sadalmi szereplők (egyén, család, közösség) eltérő 
problémáikra választ kapjanak. 

Hosszú távú célunk, hogy a célcsoport tagjai 
visszanyerjék azokat a képességeiket és készségei-
ket, amelyekkel a későbbiekben a munkaerőpiacon 
megállják a helyüket, illetve hogy interprofesszio-
nális együttműködés keretében szakmai hálózatot 
működtessünk. Erre azért van szükség, mivel a 
szakmai elképzelések gyakorlati megvalósulásához 
elengedhetetlen a hivatalos és hétköznapi hálózatok 
ismerete, a rendelkezésre álló információk bizalmas 
kezelése, a szociális munka szakmai nézőpontjának, 
értékeinek képviselete, végső soron a kliensorientált 
interprofesszionális szociális munka biztosítása.
A projekt célcsoportja: 

Az általunk tervezett projekt célcsoportjának 

tagjai elsődlegesen 
a Pécsett és kistér-
ségében élő munka-
nélküli, vagy mun-
katapasztalattal nem rendelkező, 18-55 év közötti, 
pszichiátriai betegséggel küzdő emberek, ezen belül 
kiemelt célcsoport: 

• 18 és �5 év közötti fiatalok,
• 35 és 45 év közötti pszichiátriai beteg nők (na-

gyobb arányban a nők) és férfiak, valamint
• a duál diagnózissal élők. 
Másodlagos célcsoportunk a szociális és egész-

ségügyi szakemberek, szervezetek, valamint az 
elsődleges célcsoport hozzátartozói, családtagjai, 
továbbá az egyesület által működtetett Pszichoszo-
ciális Munkacsoport tagjai.

Tervezett szolgáltatási tevékenységek: 
•	 Kompetencia és Tanácsadó Központ működ-

tetése
• Közösségi programok szervezése és lebonyo-

lítása
• Személyre szabott fejlesztések egyéni és cso-

portos formában
• Tréningek, képzések szervezése, lebonyolítása
• Képzésbe, munkába helyezés, munkakipró-

bálás, utógondozás
• Szolgáltatás- és szakmafejlesztés
• Pszichoszociális Munkacsoport működtetése
A projekttel kapcsolatban bővebb információ 

kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Szociális Szolgáltatásokért Egyesület

76�3 Pécs, Köztársaság tér 5. 
Cserhalmi Balázs – projektasszisztens

Tel.: 7�/�1�-0�0
E-mail: info@szosz.eu

Szabó	Kata	–	esetmenedzser
Tel.:	72/212-020,	0620-295-77-95

E-mail:	info@szosz.eu

„Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelke-
zők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-2009-5-3-1-C-09/2
„Lépéselőnyben…” – Kompetencia és Tanácsadó Központ működtetése 

 a Pécsett és kistérségében élő pszichiátriai betegek és családjaik számára
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�010 decemberében az „Önkéntesség Európai 
Éve �011 Információs Pont” cím elnyerésével 
kapcsolatos pályázati felhívás került kiírásra. 
A cím elnyerésére e pályázati program kere-
tében �011. január 1-jétől �011. december 
31-ig szóló időtartamra vonatkozóan volt le-
hetőség.

Az Önkéntesség Európai Éve Információs 
Pontjai olyan, pályázat útján minden megyé-
ben kiválasztott civil vagy egyházi szerve-
zetek, melyek elsősorban magával az évvel, 
annak célkitűzéseivel, másodsorban magával 
az önkéntességgel kapcsolatban állnak az ér-
deklődők rendelkezésére.

A közösségi célok egyértelmű üzenete, 
hogy az önkéntesség minden formájával kap-
csolatban az állampolgárok a lehető legszéle-
sebb releváns ismereteket szerezhessék meg, 
hogy ez által maguk is aktív európai polgárrá 
válhassanak.

A passzív kommunikációs csatornák, vala-
mint az innovatív eszközök mellett azonban 
szükséges, hogy a társadalom bizonyos cso-
portjainak eltérő igényeit is figyelembe véve, 
a költségtakarékosság elvét szem előtt tartva 
olyan eszköz is kialakításra kerüljön, amely 
személyes találkozásra, tapasztalatátadásra ad 
lehetőséget.

Az „Önkéntesség Európai Éve �011 Infor-
mációs Pont” címet a Nemzeti Koordináló 
Testület javaslata alapján a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium az alábbi szerveze-
teknek ítélte oda Magyarországon:

• Bács-Kiskun megye: Álláskeresők Egye-
sületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövet-
sége

• Baranya megye: Nevelők Háza Egyesület
• Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Regio-

nális Civil Központ Alapítvány
• Békés megye: Békéscsabai Keresztyén If-

júsági Egyesület

• Budapest: Önkéntes Központ Alapít-
vány

• Csongrád megye: Talentum Alapítvány 
az Önkéntesség Támogatásáért

• Fejér megye: Echo Innovációs Műhely
• Győr-Moson-Sopron megye: United 

Way Kisalföld Alapítvány
• Hajdú-Bihar megye: Életfa Segítő Szol-

gálat
• Heves megye: Érted Agria Alapítvány
• Jász-Nagykun-Szolnok megye: Contact 

Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat
• Komárom-Esztergom megye: Majki 

Népfőiskolai Társaság
• Nógrád megye: Mozgáskorlátozottak 

Egymást Segítők Egyesülete
• Pest megye: Nonprofit Információs és 

Oktató Központ Alapítvány
• Somogy megye: Napkerék Egyesület
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Kala-

máris Egyesület
• Tolna megye: Mentálhigiénés Műhely
• Vas megye: Szombathelyi „SOTER” 

Evangélikus Egyesület
• Veszprém megye: Veszprém Megyei Ci-

vil Hálózatért Közhasznú Egyesület
• Zala megye: Zalai Civil Életért Köz-

hasznú Egyesület

A Baranya megyei Információs Pont 
elérhetőségei:

Nevelők Háza Egyesület Baranya Megyei 
Önkéntes Centrum – Civil Közösségek
Háza (76�4 Pécs, Szent István tér 17.)

Hétfőtől csütörtökig:
délelőtt 9:00 – 1�:00
délután 13:00 – 6:00

Pénteken 9:00 – 1�:00
e-mail: onkentespecs@gmail.com

telefon: �0/�637-659

Knyihár	Éva
szakmai	vezető

Baranya	Megyei	Önkéntes	Centrum

ÖEÉ Információs pontok Magyarországon
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Immár 4 éve, hogy a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat elindította a Pécs város peremén 
elhelyezkedő, erősen szegregált településrész-
nek számító György-telepen Jelenlét Prog-
ramját, amely a helyi, mélyszegénységben élő 
közösség tagjaival együttműködve kívánja 
elősegíteni a terület rehabilitációját.  A folya-
matos jelenléten alapuló szociális munkának 
ezidáig a telep egyik sorházában található �8 
négyzetméteres lakás adott otthont, itt folyt 
két szociális munkás irányításával a közvetlen 
segítségnyújtás (szociális adminisztráció, hi-
vatalos ügyek intézésében nyújtott segítség, 
gyermekfoglalkozások, tanulószoba, szabad-
idős programok). �010. évben Pécs Megyei 
Jogú Város Ön-
kormányzata 
a Szeretetszol-
gálat rendelke-
zésére bocsáj-
tott egy négy 
lakásból álló 
sorházat tar-
tós bérlemény-
ként, melyet a 
Szeretetszol-
gálat pályá-
zati és saját 
erőforrások-
ból felújított. 
Bevezetésre került a víz, kialakításra került 
az irodahelyiség mellett egy nagyobb, közel 
50 fő befogadására alkalmas közösségi tér. A 
Jelenlét Program munkatársai az eddig be-
vezetett és megszokott tevékenységeken túl 

mostantól új 
szolgáltatások-
kal (Baba-mama 
klub, filmklub, 
közösségi ren-
dezvények, mo-
sási lehetőség) is 
várják György-
telepről és Hő-

sök tere környékéről a hozzájuk forduló rá-
szorultakat.  A Vanish a Finish-sel karöltve az 
idei évben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
anyaotthonainak támogatását tűzte ki céljául. 
Ide soroljuk a pécsi György-telepen élőket 
is, hiszen a Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét 
programja családokon segít. A Tiszta gon-
doskodás jótékonysági akció során ország-
szerte tizenkét anyaotthon kap új mosó- és 
mosogatógépeket. A támogatók adományo-

zott háztartási gépekkel szeretnék segíteni az 
anyaotthonokban élő édesanyák és gyerme-
keik hétköznapjait, hogy a házimunka mel-
lett több idejük legyen egymásra. A Vanish és 
a Finish továbbiakban mosó- és mosogatósze-
reket is felajánl az anyaotthonoknak. 

A felújított közösségi tér ünnepélyes meg-
nyitójára és a háztartási gépek ünnepélyes át-
adására �011. november 7-én, hétfőn került 
sor, amely keretében Kozma Imre, a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat elnöke felszentelte a 
program új helyszínét.

Új közösségi tér nyílt Györgytelepen
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A projekt fontos szerepet tölt be cégünk közép- és 
hosszú távú fennmaradásának biztosításában, ver-
senyképességének javításában, illetve a rehabilitá-
ciós foglalkoztatás új modelljének kialakításában. 
A gazdálkodásra, valamint a szervezeti struktúrára 
és humán-erőforrásra vonatkozó helyzetfeltárás le-
hetővé tette, hogy részben a cégen belül, részben 
pedig külső szakemberek segítségével egy olyan 
szervezetfejlesztésre kerülhetett sor, melynek segít-
ségével kialakíthattuk a Príma-Soft Kft. korszerű 
működési struktúráját, javíthattuk a cégen belüli 
folyamatok költséghatékonyságát, a PR- és marke-
tingtevékenységeket, valamint a rehabilitációs fog-
lalkoztatást új alapokra helyezhettük. 

Az akciótervekben kiemelt szerepet kaptak az 
alábbiak:

• a naprakész gazdálkodási, pénzügyi informá-
ciók biztosításának lehetséges módjai;

• a külső-belső kommunikáció hatékonyságá-
nak javítása;

• az oktatás és képzés közép- és hosszú távú fel-
adatainak meghatározása;

• a munkatársainkra vonatkozó motivációs és 
értékelő rendszerünk fejlesztése;

• a rehabilitációs szolgáltatásaink magasabb 
szintre emelése.

Pénzügyi terv – üzleti tervezés
A pénzügyi tervünk elkészítésekor elsősorban 

arra koncentráltunk, hogy mit várnak el a tulajdo-
nosok a vállalkozás működésétől, milyen pénzügyi 
eredményt kell a szervezetnek produkálnia.

A pénzügyi nézőpontunkban leggyakrabban 
előforduló célok főleg a bevételek növelésére, és a 
költségek csökkentésére irányultak.

Marketing terv
A piackutatás és marketing terv elsősorban a szá-

munkra fontos bérmunka piacok feltérképezésére, 
a kitörési pontokra, a célzott marketing eszközök 
alkalmazására koncentrálódott. A terveknek is kö-
szönhetően piaci ismertségünk növekedésével, új 
partnerek bevonásával 14%-os árbevétel növeke-
dést érünk el a �010. évre. 

HR fejlesztési terv
Az eddigi tapasztalataink, felméréseink, a jelent-

kező problémák alapján a humán erőforrás állapo-
tának elemzése, illetve az ezzel kapcsolatos szerve-
zetfejlesztés az alábbi területekre koncentrálódott:

• munkakörelemzés;

• m u n k a t á r s a k 
kompetencia -
mérése; 

• d i s z f u n kc i ó k 
megszüntetése, 
az illeszkedés biztosítása;

• a szervezeti struktúra elemzése, javaslat a kor-
rekciókra, változtatásokra, átszervezésekre

• a vezetői kompetenciák mérése, elemzése;
• diszfunkciók megszüntetése, az illeszkedés 

biztosítása;
• a rehabilitációs tevékenységek átvilágítása, a 

rehabilitációs folyamatok és az adott munka-
körben végzett feladatok, valamint a meglévő 
készségek, képességek illeszkedésének vizsgá-
lata, korrekciók;

• szervezetfejlesztés, integrált foglalkoztatás, 
foglalkoztatási modellek vizsgálata, akcióter-
vek, operatív és stratégiai HR tervek elkészí-
tése;

• külső-belső kommunikáció fejlesztése;
• a stratégiai HR terv részeként a rehabilitációs 

tervek, szolgáltatások továbbfejlesztése; 
• a képzések rendszerének kialakítása a straté-

giai HR tervbe foglalva;
- motivációs és értékelő rendszer kialakítása;
• a szervezeti és működési szabályzat, valamint 

a vonatkozó szabályzatok felülvizsgálata, il-
lesztése a HR tervekhez.

Stratégiai terv
Stratégiai tervünk az akciótervek szintéziseként 

jelent meg a projekt végén:
• tisztáztuk céljainkat, ezzel meghatároztuk te-

vékenységeink irányvonalát és az  
elsődleges feladatainkat,

• hatékonyabbá tettük az erőforrások elosztását 
és felhasználását,

• feltártuk a kritikus pontokat, hiányosságokat, 
korlátozó tényezőket a Príma-Soft Kft. 
működésében,

• a stratégiai tervezéssel cégünk működése át-
láthatóbbá, hatékonyabbá vált, 

• növeltük a vezetési, illetve vezetői hatékonyságot,
• javult a munkatársak motiváltsága, a munka-

kapcsolatok minősége.

A Príma-Soft Kft. szervezetfejlesztési stratégiája az erőforrások 
allokációjával – TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0042
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KÉPZÉSI FELHÍVÁS
A NANE Egyesület Budapest a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Irodával (Nevelők Háza 
Egyesület) és az Emberség Erejével Alapítvánnyal együttműködve meghirdeti 30 kreditpontos 
akkreditált képzését személyes gondoskodást végző szakembereknek

Segítő munka a párkapcsolati erőszak áldozataival és gyerekeikkel címmel.

Időpont: 2011. november 21., 22., 28., 29., 9-16 óráig (30 óra)

Helyszín: Zenész Ifjúsági OtthoN (ZION)
(7629 Pécs, Zsolnay V. u. 109.)

(�, �/a, �1, 31, 31/a, 43 busz, Gyárváros megálló
Parkolni a LIDL áruháznál és a ZION épület mellett is ingyenesen lehet)

Segítő munka a párkapcsolati erőszak áldozataival és gyerekeikkel
A NANE Egyesület akkreditált továbbképzése személyes gondoskodást végző szakembereknek

Időpont: 2011. november 21., 22., 28., 29., 9-16 óráig (30 óra)
Helyszín: Zenész Ifjúsági OtthoN (ZION)

(7629 Pécs, Zsolnay V. u. 109.)
(�, �/a, �1, 31, 31/a, 43 busz, Gyárváros megálló

Parkolni a LIDL áruháznál és a ZION épület mellett is ingyenesen lehet)
Kreditérték: 30 kreditpont

Továbbképzés típusa: szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0102-06

A program engedélyszáma: S-05-038/2010
Részvételi díj: 15 000 Ft per fő

A továbbképzés célja: Felkészíteni a segítőket a párkapcsolati erőszaknak kitett felnőttek és 
gyermekek támogatására, megerősítésére az eleddig kevéssé ismert és gyakorolt, az erőszakot 
megélt nők és az ő gyerekeik speciális igényeit és élethelyzetét figyelembe vevő, emberi jogaikat 
tiszteletben tartó nemzetközi jó gyakorlat alkalmazásán keresztül.

A képzés végére a résztvevők:
• Alapvető ismereteket szereznek az ügyfelek emberi jogairól, az erőszak általi elsődleges, 

és az intézmények által gyakorolt másodlagos áldozattá tételről, a párkapcsolati erőszak 
mint a családon belüli erőszak egyik leggyakoribb fajtájának és a nőkkel szembeni hátrá-
nyos megkülönböztetés összefüggéseiről.

• Megismerik a nemzetközi jó gyakorlatot a párkapcsolati erőszak miatt otthonukból mene-
külni kényszerülő nők és azok gyerekeinek ellátásával kapcsolatban.
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• Megismerik a hazai releváns jogszabályokat, és a jogalkalmazással kapcsolatos leggyakoribb 
kihívásokat.

• Megismerik az „Erő a változáshoz” c. kézikönyvben leírt támogató és önsegítő csoport mo-
delleket, és azok alkalmazásának lehetséges módjait.

• Eszközöket kapnak saját intézményük átvilágítására emberi jogi, valamint társadalmi nemi 
(gender) szempontból.

• Eszközöket kapnak arra, hogy az átvilágítás során talált hiányosságokat közösen kijavíthassák.
Amennyiben a meghirdetett időpont vagy helyszín Önnek vagy kollégáinak nem alkalmas, 

de szívesen részt venne ilyen képzésen, csoportos jelentkezés esetén lépjen velünk kapcsolatba az 
info@nane.hu e-mail címen, ha egyénileg keres más lehetőséget, iratkozzon fel a NANE Egye-
sület hírlevelére: http://groups.google.com/group/nane_hirek

Tematika
Segítő munka a párkapcsolati erőszak áldozataival és gyerekeikkel

A NANE Egyesület 30 kreditpontos képzése

Bevezetés: Csapatépítés, ráhangolódás

A párkapcsolati erőszak természetrajza
A párkapcsolati erőszakkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók összegzése (gyökerek, dinamika, társadalmi kontextus, 
hatásai az áldozat viselkedésére, elkövetői tipológia, a bántalmazó és a bántalmazott felismerését/beazonosítását segítő 
eszközök) – mindezek viszonyulása a résztvevők szakmai tapasztalataihoz.

A bántalmazó kapcsolat a bántalmazott partner szemszögéből
1. A párkapcsolati erőszak áldozatának dilemmái
�. A bántalmazó partner elhagyásának következményei

Segítői szerepek, segítői kihívások
1. A segítő munka céljai párkapcsolati erőszak esetén: biztonságba helyezés, emberi jogok. Az ügyfél és a segítő
dilemmái.
�. Fokozatosság a párkapcsolati erőszak folyamatában – fokozatosság az ügyféllel szembeni elvárások terén.

A párkapcsolati erőszak hatása a családban élő gyerekekre
1. Élet egy erőszakos családban a gyermek szemszögéből.
�. A közvetett és közvetlen gyermekbántalmazás tünetei.
3. A párkapcsolati erőszak „három bolygója”. Ellentmondások a hatósági és intézményi reakciók terén.

A lelki trauma és a poszt-traumás stressz-zavar (PTSD)
1. A testi és szexuális erőszak pszichés hatásai
�. Kockázati és védelmi tényezők: a segítők szerepe.
3. A „traumás kötődés” kialakulásának megértése, a traumás kötődés állapotában lévő ügyfél helyzetének megismerése, 
átélése, segítésének lehetőségei

„Erő a változáshoz” - önsegítő és támogató csoportok vezetése és szervezés párkapcsolati erőszak áldozatainak
1. Jogok és szükségletek
�. Határok
3. Nemi sztereotípiák és társadalmi elvárások
4. Szükségletek egy kapcsolaton belül
5. A túlélő érzései: bűntudat, gyász, félelem
6. Önérvényesítés
7. Út az új kezdetek felé
8. Csoportvezetői kompetenciák
9. Informális önsegítő csoportok
10. Biztonsági kérdések: biztonság a csoportmunkában, biztonság két találkozó között

Hogyan tovább?
1. Intézményem az ügyfelek szemével
�. Tanulságok levonása



Ba
ra

ny
ai

2011. október-november10

A Zöld-Híd Alapítvány sikeresen pályázott 
az „Élet-tér” elnevezésű Városi Civil Pályázat-
ra. A megpályázott program „Esély – Kert” 
címmel valósult meg �011. július 1. és no-
vember �0. között. A projekt célja elsősorban 
az esélyegyenlőségi érzékenyítés, az önkéntes 
munka megismertetése volt, emellett fontos-
nak tartottuk a város különböző közösségei 
közti együttműködés megalapozását, a haté-
kony közös munkát. 

A programban résztvevő középiskolások 
(A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 
és Kollégiuma, József Nádor Gimnázium és 
Szakiskola) közösen tevékenykedtek az Éltes 

Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény diákjaival, örökzöld és virágzó 
növényekkel ültették be az Éltes Mátyás Isko-
la Építők útján és a Hajnóczy utcán található 
épületek udvarát.	

A közös ültetést egy játékos ismerkedő 
foglalkozás készítette elő, melynek a Ciszter-
ci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma adott ott-
hont. A délután során öt vegyes csoport ala-
kult ki a három iskola diákjaiból. A csapatok 
környezetvédelmi és ügyességi feladatokat 
oldottak meg közösen, hogy megismerjék 
egymást, és felkészüljenek a közös önkéntes 
tevékenységre. 

Október �7-én, csütörtökön került meg-
rendezésre az Éltes Mátyás Iskola udvarán a 
közös ültetés, mely jó hangulatban telt, a di-
ákok együtt szépítették meg az iskola udvarát. 
Az ültetés végeztével uzsonna várta a részt-
vevőket, az Éltes Mátyás Iskola tanulói zenés, 
táncos műsorral örvendeztették meg a résztve-
vőket, a Nagy Lajos Gimnázium diákjai nép-
dalokat, kánont adtak elő, a József Nádor Isko-
la virágkötő tanulói saját készítésű ajtódísszel 

„Esély – Kert” – Közösségépítő program
fogyatékkal élő fiatalok bevonásával
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ajándékozták meg a többieket. A műsor során 
a fiatalok megbizonyosodhattak arról, hogy a 
tehetséget és az értékeket könnyen fellelhetjük 
egymásban, ha nyitottak vagyunk.

A program célja megvalósult azáltal, hogy 
a középiskolás és a fogyatékkal élő fiatalok kö-
zösen végeztek önkéntes tevékenységet, meg-
ismerték egymást, elfogadóbbá, nyitottabbá 
váltak a közös tevékenység hatására, a közösen 
szerzett élmények leépítették bennük a szte-
reotípiákat.

A program megvalósításában a Zöld-Híd 
Alapítvány munkatársait a résztvevő isko-

lák pedagógusai (Iszák Ilona – József Nádor 
Gimnázium és Szakiskola; Lehmann Már-
ta és Ózdiné Erdélyi Györgyi - Éltes Mátyás 
EGYMI; Somosné Molnár Katalin - Cisz-
terci Rend Nagy Lajos Gimnázium) segítet-
ték, szakértőként Farkas Attila erdőmérnök 
kapcsolódott be a munkába. A közös prog-

ram megvalósulását a kezdetektől segítették 
támogatásukkal a közreműködő intézmények 
igazgatói: Máténé Sej Jolán (Éltes Mátyás 
EGYMI) és Páva Péter (Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnázium).

Borsós	Zsófia
Programvezető

Zöld	–	Híd	Alapítvány
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Egyik legkedveltebb időtöltésem, ha régi új-
ságok cikkeit böngészve valami korabeli szen-
zációra bukkanok. Örömmel fedeztem fel az 
egykori pécsi napilapokban és a fővárosban 
megjelenő „Vasárnapi Újságban” (amelynek 
hosszú éveken keresztül volt főszerkesztője 
Mikszáth Kálmán), a számomra újdonságnak 
számító, és szeretett városunkkal foglalkozó 
érdekességeket.

Most néhány olyan pécsi katasztrófának 
eredtem nyomába, amely annak idején igen 
élénken foglalkoztatta a pécsi közvéleményt. 

1896. július �9-én, a kora délelőtti órákban 
nagy erejű detonáció rázta meg a forgalmas 
pécsi belváros mindennapos, megszokott éle-
tét. 

A Városháza épületében levő Köszl János 
féle fűszerkereskedésből hatalmas lángnyel-
vek törtek elő az ég felé, melyet sűrű füstköd 
takart el. 

Csak utólag derült ki, mi is történt valójá-
ban. 

Köszl János fűszerkereskedő, hogy az adó- 
és egyéb hatóságok figyelmét elkerülje, az en-
gedélyezettnél nagyobb mennyiségű puska-

port tartott az üzlet Wertheim szekrényében. 
Sajnos a katasztrófa előtti pillanatokban égő 
szivarral a szájában közeledett az éppen nyit-
va lévő páncélszekrény felé. Valószínűleg a szi-
varból lepattanó szikra lobbantotta lángra az 
ott tárolt puskaport. És ez azután beindította 
a végzetes láncreakciót…  

A régi pécsi belváros legforgalmasabb üzle-
ti negyede a Király utca volt. Itt voltak a város 
legelegánsabb boltjai. Az utcában a hét min-
den napján rengeteg ember fordult meg.

A pécsi piacok és vásárok színhelye év-
századokig a város Főterén, a mai Széchenyi 
téren volt. A piac ezen a napon is tele volt 
árussal és vásárlóval. Különösképpen sok em-

Trebbin ÁgostPécsi katasztrófák nyomában

Robbanás a Városházán

A	régi	barokk	városháza

A	katasztrófa	helyszínrajza
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ber szokott megfordulni a Városháza előtt fel-
sorakozó húsárusoknál.

Már az első robbanás után elemi erővel tört 
ki a pánik. De idézzünk a korabeli lapokból: 

„Az első nagy dörrenésre rémítő félelem 
szállta meg a Király utcában lévő lakókat. A 
második és harmadik fülsiketítő robbanásra 
megremegtek a házak, a plafonok recsegtek 
és iszonyú üvegcsörömpölés hallatszott. Pilla-
nat alatt földalatti morajhoz hasonlóan estek 
le az üzletek vasredői és jajveszékelve lepték el 
a király-utcai kereskedők és lakók az utcákat 
és udvarokat. Az első percben senki sem tudta 
a borzalmas rázkódás okát. Voltak, akik föld-
rengést véltek, mások azt hitték, hogy össze-
omlik a lakóházuk. Halálsápadtan rohantak 
le az emeletekről. Kis gyermekeket meztelenül 
cipelték ki ágyaikból és a remegő gyerekek az 
udvar közepén órákig alig tudtak magukhoz 
térni. A kétségbeesett anyák maguk is annyi-
ra megrémültek, hogy nem találtak vigasztaló 
szót remegő gyermekeiknek.

A Király utcában ez alatt százakra menő so-
kaság gyűlt egybe. A tömérdek kíváncsi nép 
között emberfeletti erővel törtek maguknak 
utat a szívet rázóan jajveszékelő apák, anyák 
kik gyermekeiket, asszonyok kik férjeiket ke-
resték a halottak és sebesültek között.” 

(Pécsi	Napló	1896.	július	31.)
 „Sok parasztasszony ott hagyta holmi-

ját, sőt pénzét is a piacon, rohanva futásnak 
eredt vérző sebével s meg sem 
állt a falujáig. A súlyosabban 
sérülteket nagyrészt mindjárt 
ott a piacon, a Szentháromság 
szobra alatt kötözték be az or-
vosok; sok sebesült az irgalmas 
barátok közeli kórházába sie-
tett. Ott 80 sebesültet kötöz-
tek be, kik közül többeket már 
kórházakba kellett elvinni, a 
hol három, ú. m. két szoba-
leány és egy munkás felesége 
nem sokára meghalt. Ember-
élet tehát azonnal csak öt esett 
áldozatul; de sokan voltak, a 

kik egyes testrészeiken kisebb, vagy nagyobb 
csonkulásokat szenvedtek.” 

(Vasárnapi	Újság	1896.	augusztus	9.)		
De nemcsak az emberek rémültek meg, ha-

nem a Széchenyi téren lévő bérkocsisok lovai 
is. „A nyomorult állatok a detonációra össze-
rázkódtak s horkolva ragadták a kocsikat a 
Siklósi utca felé. Az istállók legnagyobb része 
lefele van, s a megrémült állatok haza ipar-
kodtak. Képzelhető miféle zavar támadt erre. 
Ember-ember hátán nyomult előre. A piacon 
a kosarakat feldöntögették, úgy menekültek.”

(Pécsi	Napló	1896.	július	31.)
A robbanás súlyosan megsebesítette az ép-

pen a hivatalába siető Aidinger János polgár-
mestert is. 

„Éppen közgyűlésre készült a város. A Szé-
chenyi téren lévő piacon nyüzsgött a reggeli 
vásárra be-özönlött parasztasszonyok, kofák 
és vásárló cselédek tömege. A tér sarkán ép-
pen Aidinger János, kir. tanácsos, polgármes-
ter haladt lassú léptekkel hivatala felé. Ekkor 
dördült el a szörnyű robbanás Köszl János 
üzletében úgy, hogy az egész piacot és kör-
nyéket megreszkettette. Csörömpölve váltak, 
omlottak össze az üzlet vastag tükörablakai, 
füst tört elő az üzlet kirakataiból és ajtajából, 
és mintha a végítélet órája érkezett volna, ro-
pogó rakéták és a puskapor által vele robbant 
üveg-, fa- és kőtárgyak röpködtek szerteszét a 

Robbanás	után
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széles piacon, megsebesítve mindenkit, a kit 
az a pusztító, égő förgeteg útjában talált.”

 (Vasárnapi	Újság	1896.	augusztus	9.)		
A Pécsi Napló 1896. július 31.-i számában 

így számolt be a polgármestert ért balesetről: 
„A mi polgármesterünk, az ő előadása sze-

rint, a Taus-féle szivaros boltból jött ki s ment 
a városháza felé. A szivaros boltban Vanisz 
Sándor főszolgabírónak, kivel együtt ment be, 
azt mondta, hogy megvárja a városház sarkán. 
Aidinger előre ment lassú léptekkel s várta Va-
nisz főszolgabírót, de mivel ez soká váratott 
magára, Aidinger megindult, hogy fölmegy a 
hivatalába, s átnézi a mai postát. Menés köz-
ben, ahogy a Köszl boltja mellett elhaladt ab-
ban a pillanatban robbant ki a bolt kirakata s 
rája zúdult az egész rakétasereg tűzárja.” 

(Pécsi	Napló	1896.	július	31.)
Aidingert a robbanás az úttest közepére 

repítette, s ott ájultan maradt néhány percig. 
Magához térve besántikált a városházára. Tes-
tét számtalan súlyos vágott és égett seb borí-
totta. Csak különlegesen erős szervezetének 
köszönhette, hogy több heti lábadozás és 
ápolás után ismét talpra tudott állni.  

A robbanások nagyon sok embert súlyosan 
megsebesítettek és sajnos halálos áldozatokat 
is követeltek:

„A szerencsétlenség borzalmas következ-
ményeit csak akkor láttuk a magok teljességé-
ben, mikor a vízsugarak eloltották a tüzet és az 
üzletbe hatoló tűzoltók elővonszolták 
a felismerhetetlenségig összeégett két 
hullát. Az egyik az üzlet egyik inasa, 
a másik pedig egy 13 éves leányka volt, 
ki vásárolni volt a boltban. A sérültek 
száma meghaladta a kétszázat.”

(Vasárnapi	Újság	
1896.	augusztus	9.)

Köszl János üzlettulajdonos is nagy 
árat fizetett felelőtlen gondatlansá-
gáért. „Köszl a szerencsétlen, mikor 
a katasztrófa történt, a pénztár sar-
kában volt, épp egyik vevővel lévén 
elfoglalva. Hogy ennek visszaadja a 
fölös pénzt, sistergést hall, amitől any-

nyira megrémült, hogy kiugrott a boltból. 
Köszl már abban a pillanatban nagyon tudta, 
hogy mit jelent az a sistergés. A boltból elő-
ször ép tudattal menekült ki, ekkor történt a 
robbanás. Erre újra berohant a boltba, a pénzt 
akarta kimenteni, vagy más egyébért szaladt 
vissza.

E percben lángok csaptak az arcába s meg-
perzselték arcát, fejét, ruháját. Erre a földre 
rogyott. Úgy vonszolták ki s mikor levegőre 
jutott, nekiiramodott és beszaladt a Város-
háza udvarára. Mint az őrült tekintett ott kö-
rül, aztán belevetette magát az ott lévő nagy 
hamuládába és eszeveszetten szórta magára a 
hamut.” 

(Pécsi	Napló	1896.	július	31.)
Végül is Köszl fűszerbolt-tulajdonos élet-

ben maradt.   
Az eset kivizsgálása egyértelműen vetette 

fel Köszl bűnösségét. Ugyanakkor az elma-
rasztaló kritikákból bőven kijutott a rend-
őrségnek is, mivel több esetben csak felületes 
ellenőrzést tartottak az említett üzletnél. A 
háttérben – bár erről nyíltan nem beszéltek 
– felvetődött a sajnálatos eset kapcsán a nagy-
hatalmú Aidinger János polgármester felelős-
sége is.   

Az 1896-ban bekövetkezett pécsi kataszt-
rófa a mai napig intő példaként szolgálhat a 
boltokat üzemeltetők és az ellenőrzést végző 
hatóságoknak egyaránt.

Robbanás	után
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Gondolkozott már azon mi lehet az a búgó-
világító TV-szerű masina, ami előtt az uno-
kája akár egész délutánokat eltölt? Esetleg 
modern világunkban egyre többet hallja az 
informatika vagy számítástechnika kifeje-
zést? Ha eddig úgy vélte mindez oly távoli, 
és senki sincs, aki útbaigazítást és segítséget 
adna, akkor örömmel tudatjuk önnel: A Ci-
vil Közösségek Házában idén szeptembertől 
ismét mindenkit szeretettel vár ingyenes szá-
mítógépes tanfolyamunk! 

A képzéseink 
k i m o n d o t t a n 
az idősebb kor-
osztály számára 
biztosítanak le-
hetőséget, hogy 
kellemes környe-
zetben, oktatói 
segítséggel meg-
ismerkedhessen 
a számítógép és 
az internet rejtel-
meivel. Korábbi 

tapasztalatainkra támaszkodva elmondhat-
juk, hogy a tanfolyamok igen hasznos tudás-
sal gazdagítják az érdeklődőket, akik néhány 
tanóra után megbarátkoznak a korábban 
gyakran ördöginek tartott masinériával. Miu-
tán elsajátították kezelésének tudományát, a 
megszelídített gép segítségével egészen új le-
hetőségek tárulnak eléjük.

Az újonnan szerzett tudás a hétköznapi 
élet különböző területein válhat hasznossá, 
akár szeretteikkel, ismerőseikkel kívánnak 
kapcsolatot tartani, levelet váltani, fényképe-
ket kapni és küldeni, illetve a tájékozódást is 
megkönnyítheti a hírek, érdekességek vagy 
konyhatitkok világában.

Megfelelő segítséggel bárki rátalálhat ér-
deklődése, hobbija tárgyára, és újságcikkek-
kel, beszámolókkal, ismeretterjesztő anyagok-
kal gazdagíthatja tudását. 

Természetesen nem kell megijednie annak 
sem, aki most hallott először a számítógépről, 
ugyanis a képzéseinkre a teljesen kezdő szintű 
érdeklődőket is szívesen látjuk. 

A tanfolyamot � hetes turnusokban, napi 
két órában tartják szakképzett önkéntes ok-
tatóink – Billen Tibor, Bernáth Istvánné és 
Király Albert –, akik a korábbi tapasztalatok 
alapján jól tudják mekkora sikert érhetnek el, 
ha megfelelő odafigyeléssel és tisztelettel ad-
ják át tudásukat az arra szomjazóknak.

A tanórák során külön figyelmet fordíta-
nak rá, hogy minden egyes résztvevővel kü-
lön-külön is tudjanak foglalkozni, így nem 
kell félni attól, hogy valaki esetleg lemarad a 
csoporttól.

Két hét alatt a korábban rejtélyesnek vélt 
masina egyszer csak megszelídül és feltárja tit-
kait az idősebbek számára, a lepel lekerül az e-
mail írást és az internet-böngészést körülvevő 
misztikumról. Mindenki otthonosan mozog-
hat az internet világában, a levélírás, üzenet-
küldés szinte gyerekjátékká válik. 

Ne hagyja, hogy kétségei vagy idegenkedé-
se felülkerekedjen, hiszen sosem késő újat ta-
nulni! Lelkes oktatóinkat öröm tölti el, hogy 
idősek számára is elérhetővé tehetik mindazt, 
ami eddig rejtve maradt előttük. És végül egy 
jó hír, hogy tervben van a haladó tanfolyam 
is!

Kalandra fel!

Major Vera
Kalandra fel!
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Módosult az Építő közösségek című pályázat be-
nyújtási határideje

A jogszabályi változások, valamint a megyei 
fenntartású intézmények fenntartóinak változá-
sa miatt módosult az „Építő közösségek” 3. ütem 
– A) közművelődési intézmények a kreatív iparral 
kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő 
új tanulási formák szolgálatában című (TÁMOP-
3.�.3/A-11/1 kódszámú) kiírás pályázatainak be-
nyújtására rendelkezésre álló időszak, az új időszak: 
�01�. január �. – �01�. március 14. 

A Pályázati útmutató A3 és F� pontjaiban fel-
tüntetett dátumok ennek megfelelően változtak, 
illetve a pályázati felhívásban is átvezetésre kerültek 
a változások.

A pályázatok benyújtására rendelkezésre álló 
időszak: �01�. január �. – �01�. március 14. 

A Pályázati útmutató A3 és F� pontjaiban fel-
tüntetett dátumok ennek megfelelően változtak, 
illetve a pályázati felhívásban is átvezetésre kerültek 
a változások.

A pályázatok benyújtásához elengedhetetlen ki-
töltő program hamarosan megjelenik a honlapon. 
A pályázati dokumentáció kitöltő programhoz 
köthető pontosításai a programmal együtt fognak 
megjelenni.

Támogatjuk a családot
Kiíró: Dr. Oetker Magyarország Kft.
Beadási határidő: �011. 1�. �0.
Pályázók köre: magyarországi óvodák és általános 
iskolák, illetve ezek támogató alapítványai

A „Támogatjuk a Családot” Program a Dr. Oet-
ker Magyarország Kft. társadalmi célú programja, 
mellyel célja hogy felhívja a közösségek figyelmét a 
család, mint egység, jelentőségére, és mindazokra, 
akik számára a család egy kicsit mást jelent.

�011-ben, Karácsony alkalmából a Dr. Oetker 
azokra a gyermekekre és családokra szeretné a fel-
hívni a közösségek figyelmét, akik számára a család 
egy kicsit mást is jelent. A „Támogatjuk a családot” 
program már évek óta segíti az SOS Gyermekfalvak 
lakóit. Az SOS Gyermekfalvak azért jöttek létre, 
hogy otthont és szeretetet nyújtsanak a vér szerinti 
családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. 
Céljuk, hogy gondozásunkban a gyermekek szere-
tetben, tiszteletben nőjenek fel, és kiegyensúlyo-
zott, boldog felnőttekké váljanak.

A „Támogatjuk a családot” Program keretében, 
a Dr. Oetker országos Rajzpályázatot hirdet óvo-
dák és általános iskolák részére „Rajzolj karácsonyi 
ajándékot az SOS Gyermekfalvakban élő gyerme-
kek és/vagy családok számára!” címmel.

A Rajzpályázat fődíja 1 000 000 Ft, melyet a Pá-
lyázó intézmények egyike nyer meg a Támogatjuk a 
családot Program zsűrijének véleménye és az online 
leadott közösségi szavazatok alapján!

A pályázat nemcsak a SOS Gyermekfalvak lakói 
részére szolgál meglepetéssel, hanem a rajzok bekül-
dői is elismerésben részesülnek! Részletes informá-
ciók a Pályázati kiírásban, és a http://www.tamo-
gatjukacsaladot.hu /palyazat oldalon találhatók.

1. Résztvevők köre
A pályázaton kizárólag magyarországi óvodák és 

általános iskolák, illetve ezek támogató alapítványai 
vehetnek részt. Egyéni, azaz természetes személy ál-
tal készített és beadott, pályázatot nem áll módunk-
ban befogadni.

Amennyiben az Iskola nem rendelkezik alapít-
vánnyal, úgy kérjük, hogy ezt a pályázat készítése-
kor a megfelelő rovatban jelezzék.

Jelen pályázat � csoportosításban és összesen 4 
kategóriában kerül meghirdetésre:

Korcsoport szerint
- Óvodás korúak
- Általános iskola alsó tagozatosok
- Általános iskola felső tagozatosok
Egyéni és közösségi
�. A pályázat lebonyolítása
A pályázók egy zárt online pályázati rendszer áll 

a Pályázók rendelkezésére a pályázat elkészítéséhez, 
ami a http://www.tamogatjukacsaladot.hu oldalról 
regisztrációt követően érhető el.

Figyelem! A rendszer intézményenként 1, bele-
értve az adott intézmény alapítványát is, érvényes 
regisztrációnak enged belépést, hogy az adatvédel-
mi jogszabályoknak maximálisan megfeleljünk.

3. A jelentkezés lépései
1. Az intézményt a kapcsolattartó regisztrálja 

a http://www.tamogatjukacsaladot.hu weboldal 
Pályázat oldalán, a Pályázat gomb, majd a Regiszt-
ráció gomb megnyomását követően, a kért adatok 
megadásával. A kapcsolattartó a regisztrációval el-
fogadja a Pályázat szabályzatát, melyet a regisztrá-
ciókor elolvashat.

�. Az óvoda és/vagy általános iskola, és/vagy a 

PÁLYÁZATI AJÁNLÓ
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támogató alapítványának vezetője, és/vagy ezen in-
tézmények bármelyikének kapcsolattartója, a Pályá-
zati rendszer által kért, az intézményekre vonatkozó 
adatok feltöltését követően az elkészített pályázati 
anyagokat, online feltölti a rendszerbe.

a. A pályázati anyag kizárólag az oktatási intéz-
mény jelenlegi és leendő saját tanítványaira vonat-
kozhat, más intézményekbe járók a pályázatból 
kizártak.

b. Az elektronikus pályázathoz a Pályázónak, az 
online rendszeren belül, az ott található útmutatás 
alapján, csatolnia kell legalább �5db gyermekrajzot, 
a „Rajzolj karácsonyi ajándékot az SOS Gyermek-
falvakban élő gyermekek és/vagy családok részére!” 
témakörben. 

3. Az online kitöltött pályázatot a rendszeren 
belül legkésőbb �011. december �0-ig „elküldi” - az 
„Elküld” gomb megnyomásával.

4. Legkésőbb �011. december �0.-i postai bé-
lyegzővel ellátva 1db eredeti példányban a Pályázati 
jelentkezési lapot, az online pályázati rendszer tájé-
koztatása alapján, az összefoglaló pályázati adatlap-
pal együtt a Dr. Oetker Magyarország Kft. részére 
nyomtatott formában postai úton elküldi a meg-
adott postai címre.

4. Rajzverseny díjazása
A „Támogatjuk a családot” program rajzverse-

nyében egyéni és közösségi díjak kerülnek kiosz-
tásra.

A beérkezett rajzok két úton részesülnek díja-
zásban:

- a „Támogatjuk a családot” Program zsűrije 
dönt a díjakról,

- közönségdíjak kerülnek átadásra.
5. Online szavazás
A rajzversenyen beküldött munkák a http://

www.tamogatjukacsaladot.hu oldal
Galériájában kerülnek kiállításra, ahol regisztrá-

ciót követően lehet szavazni �01�. január 15-ig.
6. A Pályázat leadása
Az online pályázati csomagnak tartalmaznia 

kell:
- pályázati jelentkezési lap 
- online rendszerben (http://www.tamogatju-

kacsaladot.hu) feltöltött adatok 
- és legalább �5 db gyermekrajz
A postai úton beküldött pályázati csomagnak 

tartalmaznia kell:
- Pályázati jelentkezési lap 
A rajzokat nem kell postai úton elküldeni!
Formai követelmények:

A Pályázati jelentkezési lap nyomtatott verzi-
ójának minden oldalát szignóval és pecséttel kell 
ellátni!

A pályázati anyag kizárólag a megadott formátu-
mokban érvényes.

A feltöltött rajzoknak legalább közepes, azaz 5 
megapixel felbontásúnak, jpg formátumúnak kell 
lenniük.

7. Pályázati naptár
(figyelembe véve a téli szünet időpontját)
Pályázati periódus: �011. november 10 - decem-

ber �0.
Beküldési határidő: �011. december �0. (Az ezt 

követően postára adott pályázatok érvénytelenek! 
Az online feltöltés �011. december �0. �4.00 óráig 
lehetséges)

Hiánypótlás: �011. december �1- �01�. január 
5. (Azok a pályázók, akiknek december �0-ig postá-
ra adott, és/vagy feltöltött pályázatuk van, de abban 
az elbírálás során hiányokat tapasztaltunk, ezen a 3 
munkanapon pótolhatják a hiányokat)

Online szavazás: �011. november 10 - január 
15.

Elbírálás: �01�. január 10 - �0.
Eredményhirdetés: �01�. január �6.
Díjak eljuttatása: �011. január 31 - február 5.
Fődíj átadása: a Nyertes intézménnyel egyezte-

tett időpontban és módon
8. Pályázat elérhetőségei
A Pályázati jelentkezési lapot postai úton az 

alábbi címre kell eljuttatni:
Dr. Oetker Magyarország Kft., 1016 Budapest, 

Mészáros utca 58/b
Kérjük, a borítékra írják rá: „Támogatjuk a csa-

ládot” Program
További információ: http://www.tamogatjuka-

csaladot.hu és
tamogatjukacsaladot@tamogatjukacsaladot.hu

Európa a polgárokért program / Civil szerveze-
tek által kezdeményezett projektek
Kiíró: Tempus Közalapítvány, Európai Bizottság, 
Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Végrehajtó Ügynökség
Beadási határidő: �01�. február 1.
Pályázók köre: civil társadalmi szervezetek

Az alprogram célja: Különböző részt vevő orszá-
gokból származó civil társadalmi szervezetek konk-
rét projektjeinek támogatása. 

A projekteknek közérdekű kérdések megismer-
tetésére, illetve az európai szintű együttműködés 
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vagy koordináció révén elérhető konkrét megoldá-
sokra kell törekedniük.

Támogatható tevékenységek:
A különböző országokban működő civil szerve-

zetek projektjeinek tárgya lehet:
egy konkrét tevékenység: szeminárium, tema-

tikus műhelymegbeszélés, kiadvány, információs 
kampány, művészeti műhely, amatőr sporthoz kö-
tődő tevékenység, képzés, kiállítás;

vita: bevonva a részt vevő szervezetek tagjait, 
más civil szervezeteket, egyéb szervezeteket, dön-
téshozókat, állampolgárokat;

közös gondolkodás: az európai értékekről, az 
európai polgárságról és a demokráciáról, bevonva 
szakértőket, döntéshozókat, polgárokat, pl. egy 
kollokvium keretében;

hálózatosodás: az adott területen működő több 
szervezet tartós hálózata.

További pályázati feltételek:
- a pályázónak a programban részt vevő orszá-

gok valamelyikében székhellyel kell rendel-
keznie;

- egy projektben legalább két szervezet vesz 
részt két különböző országból;

- a résztvevők legalább 30%-ának a pályázatot 
benyújtó szervezet országától eltérő, pályázat-
ra jogosult országból kell érkeznie;

- Eseményenként 400 nap/résztvevő (a részt-
vevők és a napok számának szorzata nem le-
het több mint 400) vehető figyelembe;

- egy projekt maximális időtartama 18 hónap.

A támogatás mértéke:
Kétféle költségvetés közül lehet szabadon válasz-

tani:
Átalányalapú finanszírozás: A támogatás formá-

ja átalánydíj, a résztvevők száma és a találkozó idő-
tartama határozza meg.

Költségvetésen alapuló finanszírozás: A támo-
gatás nem haladhatja meg az érintett programra 
vonatkozó támogatható költségek legfeljebb 70%-
át. Ennek megfelelően a teljes becsült támogatha-
tó költségek legalább 30%-ának az Európai Unió 
költségvetésétől eltérő forrásból kell származnia. A 
megítélt összeg semmilyen esetben sem haladja meg 
a pályázatban kért összeget.

Részletes pályázati felhívás és további informá-
ció:

Tempus Közalapítvány: http://www.tka.hu.
A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és 

Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) ke-
zeli.

További információ található még az Európai Bi-
zottság honlapján:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/ac-
tivecitizenship/index_en.htm

További információk:
Tempus Közalapítvány

1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) �37 13 �0

E-mail: info@tpf.hu
Web: http://www.tka.hu
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A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háZA 
áLLAnDÓ ProGrAmJAI

Minden hétfőn15 órakor 
FÜSTI - MOLNÁR ÉVA SZÍNI STÚDIÓ
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas művész

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái 
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18.00 órakor 
MECSEKI FOTÓKLUB

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja

Kéthetente keddenként 16 órakor
Foltvarró Klub 
Vezeti: Molnárné Reich Lívia

Minden szerdán 15. 30 órakor 
BELVÁROSI RAJZISKOLA 
Vezeti: Nemerey Péter

Minden hónap harmadik szerdáján 15 órakor
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ PEDAGÓGUSOK 
KLUBJA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden csütörtökön 15 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok BARÁTSÁG KÓ-
RUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden pénteken 18 órakor 
REPÜLŐ-KLUB 
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub Vitorlázórepülő 
Szakosztályának szervezésében

Minden pénteken 17.00 órakor 
Énekvarázs 
Népdaléneklés énektudástól függetlenül bárkinek
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu

Gratulálunk
Boros Julianna, a Nevelők Háza Egyesület „SANSZ – Esély-
egyenlőségi program Baranya megyében” korábbi programve-
zetője és a Civil Korzó munkatársa Junior Príma-díjat kapott a 
Magyar Oktatás és Köznevelés kategóriában, melyet �011. ok-
tóber 17-én vehetett át Budapesten.

A Prima Primissima Díjat Demján Sándor a Vállalkozók Or-
szágos Szövetségének (VOSZ) támogatásával alapította �003-
ban. Célja a magyar értelmiség eredményeinek megőrzése, a 
hazai tudomány, művészet és kultúra fejlesztésének erősítése. 

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó harminc év alatti fiatalok �007-től a Junior Príma- Díjat 
érdemelhetik ki. A hétezer eurós díjat �011-ben 8 kategóriában tíz-tíz tehetséges ifjú veheti át. 
Az anyagi elismerés mellé a nemzet kiválóságai Kincsemet, a világ talán legismertebb és leg-
sikeresebb versenylovának porcelánszobrát, Schrammel Imre, Kossuth-díjas keramikus művész 
alkotását kapják.

A díjat évente tíz olyan, 30 év alatti szakember kapja, akik kiemelkedő pedagógiai teljesít-
ményt értek el saját területükön. A díj célja ezen fiatalok elismerése, és a munkájukhoz szükséges 
feltételek biztosítása annak érdekében, hogy a jövőben is minél több diák számára nyújthassanak 
követendő példát.

Boros Julianna �011-ben a Magyar oktatás és köznevelés kategóriában a hátrányos helyzetű 
fiatalok oktatási lehetőségeinek segítéséért kapta kitüntetését.

Ezúton is gratulálunk, és további sikeres munkát kívánunk!

Ingyenes számítógépes tanfolyam indul nyugdíjasoknak!
Az oktatás két hetes turnusokban folyik, minden délután 14-16 óráig

Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 0672/315-679 



Cultural events, concerts, exhibitions
More than 70 registered NGOs

Civil Supporting Center
Volunteer Center in Baranya County

House of Equal Opportunities 
in Baranya County

Training, community development, 
counseling

Civil Közösségek Háza

House of Civic Communities

A Civil Közösségek Házát 
a Nevelők Háza Egyesület működteti
Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17. 

Tel.: +36 72 215543, Fax: +3672 315679
www.civilhaz-pecs.hu

Kulturális események, koncertek, 
kiállítások

Több mint 70 bejegyzett szervezet

Civil Szolgáltató Központ

Baranya Megyei Önkéntes Centrum

Baranya Megyei Esélyek Háza

Képzés, közösségfejlesztés, tanácsadás


