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„ÉLET-TÉR”
CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA
Nevelôk Háza Egyesület
7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel: 0620/4333423,
email: elet-ter.belvaros@ckh.hu

CSALÁDI INFORMÁCIÓS PONT
(Gruidl Zsuzsanna-szociális munkás)

minden szerdán 13 és 17 óra és csütörtökön 9 és
13 óra között vagy elôre egyeztetett idôpontban

CSALÁDMENEDZSERI SZOLGÁLTATÁSOK:
Ügyfélszolgálat:
• felvilágosítást nyújtunk az igénybe vehetô családi kedvezményekrôl, és a családot támogató ellátásokról,
• tájékoztatást adunk a kisgyermekes családokat érintô szociális, oktatási, egészségügyi jogszabályokról,
• információt adunk a bölcsôdei, óvodai, iskolai beíratással
kapcsolatban.

CSALÁDI TANÁCSADÓ várja Önt:

(Galkó Blanka, mentálhigiénikus, mediátor)

Ügyfélszolgálat:

minden páratlan hét szerdán 14 és 16 óra
között vagy elôre egyeztetett idôpontban.

• ha úgy érzi nem tud mit kezdeni derûs, ám „ördögien rossz”
gyermekeivel,
• ha új helyzetekkel, problémákkal találja magát szemben gyermekei nevelésében, családi életében,
• ha úgy érzi belefásult a családi élet, gyermeknevelés mindennapjaiba és tanácstalan,
• ha olyan élethelyzetben van, hogy kapcsolatait, családi életét
újra kell gondolnia, rendeznie,
• ha úgy érzi nem tud együttmûködni szeretteivel, konfliktusaik
mindennaposak vagy már nincs mit mondaniuk egymásnak
• ha a gyermekneveléssel, családi élettel kapcsolatos kérdése
van,
• ha úgy érzi, konfliktus feszül Ön és gyermeke, házastársa,
vagy szülei között és nem találja rá a megoldást.

MUNKAERÔ-PIACI TANÁCSADÁS:
minden páros hét szerdán 14 és 16 óra között,
vagy elôre egyeztetett idôpontban

(Hajnal Zsolt, HR menedzser)

Ügyfélszolgálat:

„ÉLET-TÉR”
JELENLÉT KÖZÖSSÉGI HÁZ

MMSZSZ Pécsi Csoport
7629 Pécs, Györgytelep 15.
Tel: 0630/5808602,
email: elet-ter.jelenlet@ckh.hu

CSALÁDI INFORMÁCIÓS PONT

CSALÁDMENEDZSERI SZOLGÁLTATÁSOK:

(Orsós Anita, szülésznô, szociális segítô)

CSALÁDI TANÁCSADÓ:
Ügyfélszolgálat: minden páros hét szerdán 12 és 14 óra között,
vagy elõre egyeztetett idõpontban

Ügyfélszolgálat: minden szerdán 12 és 16 óra és csütörtökön,
pénteken 10 és 14 óra között

• információt és tanácsadást nyújtunk Önnek, ha GYES/GYED
utáni munkavállaláshoz és a munkaerôpiacra visszatéréshez,
• ha önfoglalkoztató (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság
keretében vagy mezôgazdasági ôstermelô) szeretne lenni, de
nem tudja miként is indulhatna el,
• ha megváltozott munkaképességû vagy tartós munkanélküli.

MUNKAERÔ-PIACI TANÁCSADÁS:
Ügyfélszolgálat: minden páratlan hét szerdán 14 és 16 óra
között, vagy elõre egyeztetett idõpontban.

A PROJEKT SORÁN MEGVALÓSULÓ
TOVÁBBI PROGRAMOK:

Beszélgetôs foglalkozások, praktikus ötletekkel, tanácsokkal a
várandóság, a babaápolás, gyermeknevelés témájában.
Szülésfelkészítés, várandóság kísérése.
Találkozzunk kéthetente a Szolgáltató Irodában és töltsünk el
együtt pár órát jó hangulatban.

Csoportvezetô: Fehér Angéla

BABA-MAMA KLUB ÉS GYERMEKKUCKÓ
Minden hónap 1. és 3. csütörtökön 10.30 és 13.30 között.

„MINDENNAPI PRAKTIKÁINK” - KREATÍV KLUB
Minden hónap 2. szerdáján 15 és 18 óra között.
(2012. szept.19., okt.17., nov.21., dec. 19.)

Csoportvezetô: Tukora Leona

Kreatív technikák elsajátítása, gyermekjátékok készítése, fôzési
tanácsadás, receptcserék, háztartási hulladékok újrahasznosítása,
ajándékkészítés az ünnepkörök idején.
SANSZ FILMKLUB - TEMATIKUS FILMVETÍTÉS
2012. szept. 19., okt. 3, 17, 31., nov. 14.,
28., dec. 12., 17 és 20 óra között.
Filmek az elôítéletekrôl, a nyitottságról, az életet átható értékekrôl,
párválasztásról, családi életrôl, a változásról és változtatás
lehetôségérôl.
A filmek után egy tea mellett a filmben felvetôdött kérdésekrôl
beszélgetnünk.

„Újra dolgozunk, sok minden változott!” – csoportfoglalkozás,
„Családi fészek” Házasságra felkészítô csoportfoglalkozás,
Babaváró szüléstréning, Babusgató anyatréning a szülésfelkészítô tréning folytatása, „Bölcsôdés leszek”– csoportfoglalkozás, „Az elég jó szülô”– csoportfoglalkozás, Apának
lenni a 21. században – csoportfoglalkozás, Közösségi Önsegítô
Hálózat és „Élet-tér” napok. „Szülô lettem” interaktív társasjáték
fejlesztése és adaptálása, Közösségi falfestés.

A Civil Közösségek Háza napjainkban több
mint 60 civil szervezet, közösség otthonául
szolgál. Emellett a házat működtető Nevelők Háza Egyesület további szolgáltatásokat
is biztosít a város és a megye civil szervezetei
számára is.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják,

lesztő programok valósulnak meg, amelyek
elősegítik az abban résztvevő szervezetek hálózatosodását és projektgeneráló képességük
növekedését.
A program megvalósulásával közösségi teret, valamint fejlődési alternatívákat kínálunk
azon civil szervezeteknek, akik a hátrányos

hogy a ház sok esetben szűkösnek bizonyul,
ezért időszerűvé vált a bővítés, amelyhez viszont forrásokat kellett biztosítani. Ilyen forráslehetőség volt a „DDOP – Regionális civil
szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” pályázati kiírás, amelyre sikeres pályázatot nyújtott be az egyesület.
A projekt keretében a Civil Közösségek
Háza udvari szárnyának kibővítésével olyan
terek kerülnek kialakításra, amelyek bázisául
szolgálnak a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportokkal foglalkozó helyi civil szervező-

helyzetben lévő csoportoknak nyújtanak segítséget, támogatást, képzéseket, szolgáltatásokat.
A projekt keretében nemcsak infrastrukturális fejlesztés történik, hanem olyan programok megvalósítása is – Lakossági Zöld Iroda
kialakítása, Közösségi Önsegítő Hálózat létrehozása és működtetése, valamint civil hálózatfejlesztő képzés indítása – amelyek közvetlenül és közvetve is hozzájárulnak a helyi
közösségek fejlődéséhez, a hálózatosodáshoz,
erőforrásaik aktivizálásához és a közösségi ko-

dések aktivizálásához, fejlesztéséhez. Ezzel a
projekt hozzájárul a település foglalkoztatási
mutatóinak javulásához, közösségmegtartó
erejének növekedéséhez, hiszen olyan fej-

hézió erősödéséhez.
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Tisztelt Olvasó,

Hajnal Zsolt
főszerkesztő

TARTALOM
A Nemzeti Együttműködési Alap első féléve a számok tükrében
„ÉLET-TÉR” – a családok életminőségének javításáért indult új program Pécsett
Menedék közösségi tér
Középpontban az önkéntesek
Erdélyi szenior önkéntesek Magyarországon
Volt egyszer egy Vigadó…
„Antal nap” Istenkúton
Szenior önkéntesek a helyi közösségekért!
Hurcibaba Klub a Civil Közösségek Házában
Pályázati ajánló
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A Nemzeti Együttműködési Alap első féléve
a számok tükrében
Az Országgyűlés a 2011. december 5-i ülésnapján fogadta el az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
CLXXV. törvényt. A Civil törvény X. fejezete tartalmazza a Nemzeti Együttműködési
Alapra (a továbbiakban NEA) vonatkozó
szabályokat.
A törvény 55.§-a értelmében a NEA az Államháztartási törvény szerint a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást,
valamint a közjó kiteljesítését, illetve a civil
szervezetek szakmai tevékenységét támogató
központi költségvetési előirányzat. Az előirányzatot a civil szervezetek működésének
támogatásához, valamint a civil szférával kapcsolatos szakmai tevékenységekhez biztosítja.
A törvény szerint az Alap feletti rendelkezési
jogot – ágazati stratégiai döntéseivel összhangban – a társadalmi és civil kapcsolatok
fejlesztéséért felelős miniszter gyakorolja, és
felel annak felhasználásáért.
Az új civil támogatási rendszer egyértelmű
célja, hogy a korábbi Nemzeti Civil Alapprogramnál tisztább és átláthatóbb feltételeket nyújtson, ugyanakkor mindez kevesebb
adminisztrációs terhet jelentsen a pályázó
civil szervezeteknek éppúgy, mint a működésben résztvevő szervezeteknek, testületeknek.
A NEA első pályázatai
A NEA 2012. március 29-én hozta nyilvánosságra első pályázatát. Az Alap keretében
	 A NEA nem jogutódja a korábbi támogatási alap funkcióját betöltő Nemzeti Civil Alapnak (NCA), ugyanakkor annak céljával némileg azonos, hiszen az NCA célja
szerint olyan alapprogram volt, amely a civil társadalom
erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését, a kormányzat és a civil társadalom közötti
partneri viszony és munkamegosztás elősegítését tűzte
ki maga elé.
	 Azóta kiírásra kerültek a szakmai pályázatok is, amiről
pontos adatok még nem állnak rendelkezésre, így jelen
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2012-ben 1 906 320 000 Ft-ot oszthatnak szét
működési, 953 160 000 Ft-ot pedig szakmai
pályázatokra, úgy, hogy az említett összeget
egyenlő arányban osztották fel az 5 kollégium
között, ami azt jelenti, hogy a működési pályázatokra kollégiumonként 381 264 000 Ft,
szakmai pályázatokra pedig kollégiumonként
190 632 000 Ft áll rendelkezésre.
A működési pályázat kiírásával az Alap a
civil társadalom erősítését, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalását szeretné elősegíteni. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. Ez azt jelenti, hogy
a projekteket- és szervezeteket megalapozó,
kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő, valamint
a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadások elszámolására biztosít forrásokat. Civil szervezet
működéséhez támogatás nem nyújtható, ha
annak összege nem éri el a 250 000 Ft-ot. A
maximálisan igényelhető támogatási összeg
5 000 000 Ft.
A működési pályázatok határidejének lezárulása után kirajzolódtak az egyes kollégiumokhoz pályázó szervezetek tevékenységi kör
szerinti összetétele. A NEA első működési
pályázata során összesen 8070 darab pályázat érkezett be, az igényelt támogatási ös�szeg 14 600 137 374 Ft-ot tett ki, ami közel
nyolcszorosa az elosztható keretösszegnek. A
beadott pályázatok alapján (formai ellenőrzés
előtt) jól látható, hogy a legtöbb pályázat a
Közösségi környezet és az Új nemzedékek
tanulmányban sajnos ennek feltételeiről és eredményeiről nem tudok információval szolgálni.
	 A Tanács döntése értelmében ennek 15 százalékát
57.189.600 Ft-ot szövetségek részére kell elkülöníteni.
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg nem kerül felhasználásra, a kollégiumok alapítványok és egyesületek támogatására használhatják azt fel.

hatunk. Ebben a kollégiumban a beadott pályázatok 70 százaléka koncentrálódik három
tevékenységi körre.
Új nemzedékek jövőjéért
Tevékenység
megnevezése

Szervezetek
száma/db

betegségmegelőzés

32

egészségmegőrzés

254

11

gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

108

5

gyermek- és ifjúságvédelem

155

fogyasztóvédelem

17

hagyományápolás

325

gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

128

kábítószer-megelőzés

30

képességfejlesztés

169

nevelés és oktatás

851

természet- és környezetvédelem

359

összesen

2086

Közösségi környezet
Tevékenység
megnevezése
audio- és telekommunikáció
elektronikus hírközlés

Szervezetek száma/db

informatika

1

ismeretterjesztés

98

közművelődés

143

kulturális tevékenység

1446

szak- és felnőttképzés

52

társadalmi párbeszéd

51

település és közösségfejlesztés

364

tudomány és kutatás

111

összesen

2624

A Közösségi környezet kollégiumába beadott pályázatok 81 százaléka három tevékenységi kört érintett. A legnagyobb arányban
(55%) a kulturális tevékenységet, település- és
közösségfejlesztést valamint hagyományápolást végző szervezetek adták be pályázatukat.
A pályázók közül 281 (11%) volt szövetség. A
pályázók közel 87 százaléka előfinanszírozott
formában adta be a pályázatát. A kért összegek vonatkozásában megállapítható, hogy a
pályázó szervezetek 46 százaléka 250 000 és 1
millió forint közötti összegre, 22 százalék pedig 1 és 2 millió forint közötti összegre pályázott. A beadott pályázatok 13%-ban igényeltek 4 millió forintnál nagyobb összeget.
Az Új nemzedékek jövőjéért kollégiumnál
kicsit kiegyenlítettebb megoszlással találkoz-
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jövőjéért kollégiumokhoz érkezett, a legkevesebb pályázat pedig (mindössze 251) a Nemzeti összetartozás kollégiumhoz futott be.
Érdekes megnézni kollégiumonként, hogy
milyen tevékenységi körrel rendelkező pályázok adtak be működési pályázatot.

Ezek közül a legnagyobb aránnyal (41%)
a nevelési és oktatási tevékenységet végző
szervezetek, majd a természet- és környezetvédelemmel (17%) valamint az egészségmegőrzéssel (12%) foglalkozó szervezetek emelhetők ki.
A Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
úgy tűnik a hobbi- és sportszervezetek elsődleges célpontja, hiszen az ide pályázók 75 százaléka ebből a tevékenységi körből nyújtott
be pályázatot.
Mobilitás és alkalmazkodás
Tevékenység
megnevezése

Szervezetek
száma/db

közbiztonság

103

a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme

17

élet- és vagyonbiztonság

16

hobbi és sport
közrend és közlekedésbiztonság védelme

1413
38
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25

önkéntes tűzoltás

106

polgári védelem

58

szabadidő

118

Tevékenység megnevezése

összesen

1894

a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek
az emberi és állampolgári jogok védelme
európai integráció és a kárpátmedencei együttműködés

Talán az öt kollégium közül a Társadalmi
felelősség kollégiuma tűnik a legkiegyenlítettebbnek. Bár itt is kimagaslik három tevékenységi kör a többitől, azonban az egymáshoz való viszonyukat tekintve kisebb
különbségeket mutat, mint a fentebb bemutatott kollégiumok.
Társadalmi felelősségvállalás
Tevékenység
megnevezése
adományosztás

Szervezetek
száma
14

családsegítés

48

egyéb nonprofit tevékenység

281

hátrányos helyzetű rétegek
segítése

244

időskorúak gondozása

27

nonprofit szervezeteknek,
ernyőszervezeteknek nyújtott
szolgáltatások

71

rehabilitációs foglalkoztatás

11

szakmai és érdekképviselet

177

szociális tevékenység

342

összesen

1215

A legnagyobb arányban a szociális tevékenység (28%), az egyéb nonprofit tevékenység (23%) és a hátrányos helyzetű rétegek segítésével foglalkozó szervezetek pályáztak.
Végül a legkisebb kollégiumot kell megemlítenünk, ahova csupán 251 szervezet pályázott. A pályázatot benyújtott szervezetek
döntően két tevékenységcsoport köré szerveződtek. A legnagyobb arányt (63%) az európai integráció és a kárpát-medencei együttműködés képviseli, majd ezt követi (közel


32%) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó szervezetek.

mentés és katasztrófa-elhárítás
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Nemzeti összetartozás

összesen

Szervezetek
száma
80
14
157
251

A kezelőszervezet a formai áttekintés után
7007 szervezet pályázatát minősítette érvényesnek, ami egyben azt is jelenti, hogy 1063
szervezet formai hiba miatt elutasításra került. A támogatási igény összességében valamivel több mint a hatszorosa a rendelkezésre
álló keretnek. A legnagyobb (közel tízszeres)
eltérés az igényelt támogatás és a kiosztható
pénz között a Közösségi környezet kollégiumánál mutatkozik, de közel kilencszeres az Új
nemzedékek jövőjéért kollégiumnál és közel
nyolcszoros a Mobilitás és alkalmazkodás
kollégiumnál. A Társadalmi felelősségvállalás
kollégium esetében ez a különbség valamivel több mint ötszörös. A pályázók szempontjából 2012-ben a legjobb választásnak a
Nemzeti összefogás kollégium tűnik, hiszen
itt mutatkozik a legtöbb esély arra, hogy az
érvényes pályázatot beadó szervezetek a legnagyobb valószínűséggel pályázati pénzhez
juthassanak, mivel csupán 11 százalékkal érkezett be több igény, mint amit a kollégium
szétoszthat a hozzá pályázók között.
Dr. Kákai László
a NEA Közösségi környezet
kollégium elnöke
A szerkesztőség megjegyzése: a Nemzeti
Együttműködési Alap pályázatairól előreláthatólag augusztus hónapban születik
döntés.

„ÉLET-TÉR”: A CSALÁDOK e/(70,1ė6e*e1(.-$9Ë7È6Èe57 INDULT ÚJ
PROGRAM PÉCSETT
2012. május 29.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tanácsot ad, HUĘIRUUiVRNDW aktivizál, közösséget épít és szemléletet formál az a
pécsi program, melynek most tartották a nyitókonferenciáját. A „Élet-tér´ FtPĦ
pályázati projekt középpontjában a fiatalok, a család és a kisközösség állnak. A
1HYHOĘN +i]D (gyesület és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi
Csoport Csilla Gondviselés Háza közös kezdeményezése két éven át, összesen
hatszáz embernek igyekszik segíteni.
A két szervezet „Élet-tér” - komplex szolgáltatások és közösségi kezdeményezések
támogatása a pécsi családok jólétéért FtPĦ TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322 azonosító
számú pályázata nyert támogatást. Közel 45 millió forintot fordíthatnak arra, hogy
HOĘVHJtWVpN D ILDWDORN IHOHOĘV SiUYiODV]WiViW MDYtWVDQDN D Ki]DVViJN|WpVVHO pV D
gyermekvállalással kapcsolatos általános szemléleten, s hozzájáruljanak a kisgyermekes
FVDOiGRN pOHWPLQĘVpJpQHN MDYXOiViKR] D PXQND pV D FVDOiG |VV]HHJ\H]WHWpVpYHO N]GĘN
problémáinak megoldásához. A konzorciumi partnerek emellett helyi kisközösségek
kialakításában, aktivizálásában, összetartó erejük növelésében is szerepet vállalnak 6ĘW
WRYiEEL HJ\WWPĦN|GĘ Vzervezeteket, munkáltatókat, a minél szélesebb nyilvánosságot is
igyekeznek bevonni a programba, hogy az ezen WHUOHWHNHW pULQWĘ WiUVDGDOPL
V]HPOpOHWYiOWiVWLVHOĘPR]GtWVák.
Ahogy az a nyitókonferencián is elhangzott, június 1-MpWĘODN|YHWNH]ĘNpWpYHQiWNRPSOH[
szolgáltatást nyújtó családi információs pontok, rendszeres klubfoglalkozások (Baba-Mama
klub és Gyermekkuckó, Menedék ifjúsági klub, „Mindennapi praktikáink” klub, valamint
Sansz fiOPNOXE  WHPDWLNXV FVRSRUWRN V]OpVIHONpV]tWĘ WUpQLQJWĘO D] ÄÒMUD GROJR]XQN«´
IRJODONR]iVLJ pVN|]|VVpJL|QVHJtWĘKiOy]DWRNPĦN|GQHNPDMGWRYiEEiÄeOHW-tér” közösségi
napok és közösségi falfestés is szerepelnek a tervek között.
.RVND eYD SURMHNWPHQHG]VHU V]HULQW OpQ\HJHV HOHP D] LV KRJ\ D IĘEE SURJUDPRNUD 3pFV
NO|QE|]ĘYiURVUpV]HLEHQNHUOVRU- A belvárosban található Civil Közösségek Háza éppúgy
V]HUHSHO D] iOODQGy KHO\V]tQHN N|]|WW PLQW D PHJOHKHWĘVHQ V]ROJiOWDWiVKLiQ\RV Neleti
városrész: Györgytelep és Gyárváros - mondja. – Biztosan LJHQ NO|QE|]Ę V]RFLRNXOWXUiOLV
KiWWHUĦ FVDOiGRNNDO LV GROJR]XQN PDMG – ráadásul nemcsak a programok, de a helyszínek
közötti átjárhatóságot is szeretnénk megteremteni, vagyis a szóbanforgó családok,
kisközösségek egymás problémáit, örömeit és mindennapjait is megismerhetik. Sarokpontja
a projektnek továbbá, hogy a szolgáltatások a család minden tagjára irányulnak, így a
szociiOLVVHJtWĘPXQNDNRPSOH[en - a család összetartó erejét növelve - valósulhat meg.
$ 1HYHOĘN +i]D (J\HVOHW J\YH]HWĘ LJD]JDWyMD V]HULQW D] Äelet-tér´ OHJIĘEE HUpQ\H pSSen
az, hogy itt mindenki az egyes megvalósulási helyszíneken, XJ\DQD]RQ V]DNHPEHUHNWĘO
ugyanazt a szolgáltatást kapja – persze az igényei, szükségletei alapján. Vincze Csilla Anna
úgy fogalmaz: azt szeretnék, hogy a két év során bevont fiatalok, családok, kisközösségek
minél összetartóbbá váljanak, s amely problémájukat lehet, azt egymást segítve, helyben is
meg tudják oldani. De emellett érezhessék azt is, hRJ\D]ĘNHWN|UOYHYĘ közösség, a helyi
társadalom, a munkáltatók is elfogadóbban viszonyulnak hozzájuk, mint korábban.
További információ: Koska Éva projektmenedzser (+36 20 433 4403)
1HYHOĘN+i]D(J\HVOHW
Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17.
Email: elet-ter.belvaros@ckh.hu
www.ckh.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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Menedék közösségi tér
2012. május 25-én került megrendezésre az
„Élet-tér”: komplex szolgáltatások és közösségi
kezdeményezések támogatása a pécsi családok
jólétéért című, TÁMOP-5-5-1.B-11/2-20110322 kódjelű pályázat nyitórendezvénye.
A projekt a Nevelők Háza Egyesület és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoportjának konzorciumi partnerségében valósul
meg, további partnerek bevonásával. Mostani
számunkban Az Emberség Erejével Alapítvány projektben vállalt szerepére helyezzük a
hangsúlyt. Az Alapítvány munkáját Tasnádi
Zsófia és Nyirati András mutatja be.
„A Menedék egy fiatalos közösségi tér, amely
az Emberség Erejével Alapítvány, a Menedék
Ifjúsági Egyesület és a Zöld Fiatalok Egyesület
szövetségeként jött létre. A Menedék ezeknek az
alapító szervezeteknek a hosszú távú együttműködése, de a szövetség természetesen nyitott
a hasonló gondolkodású csoportok felé.
Az említett alapító szervezetek 2009 és 2012
között a pécsi ZION – Zenész Ifjúsági OtthoN
közösségi házban tevékenykedtek, működtek,
ám 2012 tavaszán a finanszírozási gondok és
a támogatások hiánya miatt elhagyni kényszerültek az épületet.
A három szervezet – habár alapvető tevékenységeik különbözőek (emberi jogi nevelés,
környezetvédelem, ifjúsági munka) – közös
tulajdonsága, hogy mindannyian fiatalokkal foglalkoznak, nekik szerveznek különböző szabadidős, szemléletformáló vagy éppen
fejlesztő programokat. A szövetség azért tud
folyamatosan megújuló és sokszínű lenni,
mert tag jai különböző témákban jártasak és
különböző eszközökkel kommunikálják azt a
fiatalok felé. A tagok folyamatosan tanulnak
egymástól is.
ÉLET-TÉR – komplex szolgáltatások és közösségi
kezdeményezések a pécsi családok jólétéért
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
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Gruidl Zsuzsanna
A Menedék közösségi tér (Pécs, Felsővámház
u. 27.) szellemiségéből fakadóan kiemelt célcsoportként foglalkozik a mélyszegénységben élő
fiatalokkal, tekintve, hogy ez az a rizikócsoport,
ahol a legnagyobb a valószínűsége az iskolai
lemorzsolódásnak, a jövőbeni munkanélküliségnek, a fiatalkorú bűnözésnek és a droghasználatnak. Az említett célcsoportnak korlátozott
lehetősége van hozzájutni az aktív, ingerdús,
fejlesztő jellegű szabadidős tevékenységekhez is.
A Menedék közösségi tér ezért igyekszik minél
szélesebb skálán biztosítani a programlehetőségeket, felhasználván a nem formális nevelés legizgalmasabb eszközeit: művészeteket, élménypedagógiát, zenét, sportot. A Menedék szervez
ifjúsági klubokat, tematikus műhelyfoglalkozásokat, szakmai képzéseket, táborokat, közösségépítő folyamatokat.
A célcsoporton kívül a Menedék egyre növekvő önkéntes csapatot is foglalkoztat, akik a
gimnáziumi vagy egyetemista korosztályból
érkeznek, fogékonyak a társadalmi problémák
iránt és tevékenyen akarják alakítani a környezetüket.
Jelenleg az Élettér projektben futó programok:
– Menedék Közösségi Tér Ifjúsági Klub Nyirati András vezetésével
• minden kedden 14 és 17 óra között
Pécsett a Felsővámház u. 27-ben
– Menedék Baba-Mama Klub - Tasnádi
Zsófia vezetésével
• minden hónap első szerdáján 10 és
13 óra között Pécsett a Felsővámház
u. 27-ben
• minden hónap harmadik szerdáján
10 és 13 óra között Pécsett az Álmos u. 1-ben”

Ágoston Gabriella

Középpontban az önkéntesek










Önkéntesek kirándulása Dobogókőre
– 2012. május 28.
A közös szervezésen alapuló dobogókői
kirándulás jó
lehetőség volt
arra, hogy a
napi szinten tevékenykedő önkéntesek jobban megismerkedjenek egymással, és közös élményekhez jussanak. A hosszú
út alatt lehetőség volt a tartalmasabb beszélgetésekre, melyek során a jövőre vonatkozó
megvalósítható ötletek bontakoztak ki.
A 15 lelkes résztvevő külön kisbusszal indult a kora reggeli órákban, a túrán minden

generáció képviseltette
magát. A terep igazi
kihívás volt, de a 78 éves Csöpike is leküzdötte az akadályokat. A kirándulás sikerén felbuzdulva az önkéntesek a jövőben is fognak
hasonló programokat szervezni.
Hogyan lehetséges önerőből, lelkes önkéntesek munkájával közösségi helyeket létrehozni és működtetni? Vannak-e Pécsett ’jó
gyakorlatok’, melyek mintául szolgálhatnak
a lelkes közösségszervezőknek?
A június 5-én a Civil Közösségek Házá-









ban tartott Városi
Civil Kaleidoszkópon többek között
ezekre a kérdésekre
keresték a választ
a jelenleg is aktív vagy éppen születőfélben levő projektek
szervezőinek segítségével, akik saját ügyük
bemutatása mellett megosztották egymással
tapasztalataikat és ötleteiket is. A szakmai
fórumot Fehér Angéla, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Pécsi Csoportjának szociális
munkása kezdte meg. Előadása során bemutatta a szervezet Jelenlét Programját, mely egy
komplex közösségi rehabilitáció Pécsett az
egykori bányászkolóniák területén kialakult
telepeken, fő célja pedig a helyszínen nyújtott
célravezető segítségnyújtás.
A Mosolymanó Egyesületet Vörösné Deák
Andrea képviselte, aki a játszótéri önkéntes
munkát ismertette a Mi Játszóterünk Mozgalmon és a Játszótéri Családi Napon keresztül.
Olyan sikeres
kezdeményezéseket és akciókat ismerhettek meg a
résztvevők,
melyek a helyi közösségek összefogásával, önkéntes munkájával valósultak meg. Az Egyesület kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy a játszóterek biztonságos és barátságos hellyé váljanak, valamint hogy erősítsék a családon belüli és családok közötti kapcsolatokat. A civil fórumon a
fiatalok is figyelmet kaptak.
Benke Tímea, a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ szakmai vezetője bemutatta
azt a kamaszokból álló színjátszó csoportot,
amely elnyerte a Raiffeisen Bank Közösen
programjának pályázatát, aminek a keretében
2012. június-július
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A tavalyi évhez
hasonlóan idén is megrende
zésre került az Önkéntesek Hete, melyen az
önkéntességre, és magukra az önkéntesekre
helyeződött a hangsúly szerte az országban.
Pécsett a Baranya Megyei Önkéntes Centrum több programelemből álló rendezvén�nyel próbált nagyobb figyelmet fordíttatni az
önkéntességre. Az elmúlt év nagyon jó eredménnyel zárult, a több mint 400 regisztrált
önkéntes közel 20 ezer munkaórát tevékenykedett, körülbelül 150 különböző típusú városi rendezvényen.
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a fiatalok havonta különféle tematikus önkéntes tevékenységet végeznek.
Ezek után Katona Krisztina, a Murál Morál
Mező szakmai vezetője ismertette az önkéntesek bevonásának lehetőségeit a börtönben és
nevelőotthonokban zajló ifjúsági munkába,
valamint elmesélte pozitív tapasztalatait a fia
 való közös





talokkal
munka
kapcsán.
Szintén az ifjúsági önkéntes munka
volt a témája a Baranya Ifjúságáért
Nonprofit Kft. képviseletében jelen
lévő Kovácsné Pallós
Boglárka előadásának, melyben bemutatott
egy olyan önkéntes programot, ami középiskolások körében népszerűsítette az önkéntességet, és lehetőséget nyújtott számukra a
kipróbálásra. A program célja az volt, hogy a
későbbiekben mintául szolgáljon, miként lehetne a középiskolások számára kötelező közösségi szolgálatot úgy megszervezni, hogy az
valóban hasznos legyen a fiatal és a közösség
számára egyaránt.
A szakmai fórum első részét Varga Zsanett előadása zárta, melyben ismertette a Pécsi Életmód Egyesület marketingstratégiáját.
Miután a civil
szervezetek képviselői bemutatták projektjeiket,
és megosztották
egymással tapasztalataikat, a résztvevők hasznos tanácsokat
kaptak Fábián Mária újságírótól, rádiós szakembertől. Többek között szó volt arról, hogy
mikor, hogyan és mit kommunikáljunk; milyen médiát válasszunk üzenetünk célba juttatásához; hogyan tartsuk a kapcsolatot az
újságírókkal; mitől lesz egy eseménynek hírértéke. A sok érdekes és hasznos előadás után
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a jelenlévők megtekintették a „Kertészek
vagyunk!” című dokumentumfilmet, mely
azt mutatja be, mennyit ér, ha a szakemberi
kezdeményezés találkozik a civil akarattal és
együttműködéssel, aminek eredményeképp
budapesti bérházak belső udvarait parkosítják, látják el növényekkel a házban lakók és a
fiatal kertészek.

2012. június 8. – Szociális Mozaikok
A PTE Bölcsészettudományi Kar Szociális
Munka és Szociálpolitika Tanszék Értékelő
kutatás című kurzusának keretében 4 szociális
munkás BA hallgató felmérést végzett 4 pécsi
középiskolában a diákok önkéntességhez kapcsolódó motivációiról, melyet aztán a Szociális Mozaikok – Egyetemi Önkéntes Napon
egy előadás keretében megosztott hallgató
társaikkal és a szakma képviselőivel. A kutatás során arra az eredményre jutottak, hogy a
középiskolások nagy része nincs tisztában az
önkéntes munka fogalmával, tényleges önkéntes tevékenységet csak kevesen végeztek.
Sok válaszadónak nincs ideje, illetve lehetősége az önkénteskedésre, vagy nem szimpatikus neki az „ingyen munka”. Megkérdezték a
diákok véleményét az új közoktatási törvényről is, mely az érettségi vizsgára bocsátás előfeltételeként rögzíti a közösségi munkát. A
válaszadók egy része feleslegesnek tartja az
önkéntes munkavégzést, de voltak olyanok is,
akik pozitívumként említették a tapasztalatszerzést, a másoknak segítést.
Az Önkéntesek Hetének programjai sikeresen zárultak, a szakemberek új tapasztalatokat szereztek, kapcsolatokat építettek, az
önkéntesek csapata pedig összetartóbb közösséggé fejlődött.

Ágoston Gabriella
































2012 az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve. Ennek fényében az
Önkéntes Központ Alapítvány és a Gyulafehérvári Caritas közös szenior önkéntes program keretében kívánta az idősekre irányítani
a figyelmet. Áprilisban hat szenior önkéntes
érkezett Magyarországra Erdélyből és ezzel
megkezdődött az Európai Unió Egész életen
át tartó tanulás programjának keretében zajló
Grundtvig Szenior Önkéntes Program magyarországi 3 hetes tanulmányútja.
Az Erdély különböző településiről érkezett
önkéntesek megismerhették a magyarországi
önkéntes szektort és kipróbálhatták magukat
különböző tevékenységekben Pécsett, Szegeden és Zalaegerszegen. A felkészítő és tapasztalatcsere programokat Budapesten tartotta
az Önkéntes Központ Alapítvány, melyek során lehetőségük nyílt más magyarországi szenior önkéntesekkel is megismerkedni.
Az erdélyiek három megyei önkéntes centrum közreműködésével (Baranya Megyei Ön
kéntes Centrum,
Csongrád Megyei Önkéntes
Centrum, Zala Megyei Önkéntes Centrum)
vehettek részt a sokféle önkéntes tevékenységben. Szegeden mozgáskorlátozottak, szociális
rászorulók és kórházi betegek ellátásában segédkeztek, míg Zalaegerszegen hagyományőrző programokban tevékenykedtek, idő-







seknek és fogyatékkal élőknek nyújtottak

segítséget.
A Baranya Megyei Önkéntes Centrum
két kedves hölgyet fogadott önkéntes csapatába. Annuska és Katalin számos programon
vett részt, vidáman és energikusan tevékenykedtek minden eseményen. Látogatásuk
első napjaiban Ibolya néni (a helyi önkéntes
közösség oszlopos tagja) vezetésével megtekintették Pécs városát, majd különböző
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Erdélyi szenior önkéntesek
Magyarországon

kulturális rendezvényeken vállaltak önkéntes
feladatokat. A Kultúrkert Barokk Pavilonjában felügyelték az éppen aktuális kiállítást,
illetve a Bóbita Bábszínház Bábmúzeumában
is végeztek hasonló tevékenységet. Ezeken kívül segédkeztek a hajléktalanoknak szervezett
ételosztáson, valamint a Madarak és fák napja
alkalmából megrendezett gyerekprogramon
is. Önkéntes munkájukkal nagyban hozzájárultak a rendezvények sikeréhez. Örülünk,
hogy ilyen vidám tagokkal gazdagodhatott az
Önkéntes Centrum csapata.
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Volt egyszer egy Vigadó…
Schlauch Imre, híres pécsi építész 1894-ben
építette fel Schwarz Frigyes híres orvosprofesszor megrendelésére a város egyik legszebb
palota-épületét a Színház téren, amely azután
a Vigadónak is otthont adott.
A pécsiek kedves „redout”-ja sok-sok színes bálnak adott helyet, kapui a város lakói
számára mindenkor nyitva álltak. Nem csoda
hát, hogy a nagy igénybevétel megviselte ezt a
– ma már – patinás épületet, és 34 éves fennállása után tatarozásra szorult.
Tatarozzák a régi Vigadót („Pécsi Napló”
1928. augusztus 15.)
„Nekünk, deresedő hajú városlakóknak,
kik a városunkban eltöltött múltat nem rövid pár évvel, hanem évtizedek hosszú sorával
mérjük, vagy éppen itt is születtünk, de sok
ifjúkori kedves emlékünk fűződik a régi Vigadóhoz! Abból az időből még, mikor a patriarcha szakállú öreg Vendéglős, a Hirczi bácsi fogadta az általa épített teraszon az akkori
aranyifjúságból és spíszbürgerekből (nyárspolgárokból) rekrutálódott vendégeit.
A régi Vigadó! Hatalmas tükörablakai
szokatlan nagy méreteikkel, a falak egyszerűségükben is méltóságot lehelő simaságukkal,
mit a keskeny arany léckeretek csak imittamott szakítottak meg, a mennyezet aranycirádás plasztikája, a mennyezet hatalmas csillárja, a ragyogó villanykörték százaival… hej!
de sok fiatal szív lázas dobogásának voltak
akkor tanúi! De sok édes remény sarjadt akkor ki közöttük. Ifjúságunk csaknem minden
szép emléke fűződik a régi Vigadóhoz!
A múlt század kilencvenes éveitől kezdve
itt tartották a legszebb bálokat, hiszen erre
más megfelelő terem, eltekintve a Nemzeti
Kaszinó dísztermétől nem is volt a városban.
A földszinten volt a vendéglő és a söntés, a
konyhából liften szállították az ételeket a
Vigadó étteremül használt előcsarnokába,
12
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Trebbin Ágost

a bálterem büféjébe, s míg a fiatalok
a
nagyteremben
járták a keringőt,
a mazurt, a polkát,
vagy ropták a csárdást, - az öregek itt
találtak maguknak
társaságot s jó mulatást Hirczi bácsi mindig válogatottan jó borai mellett.
Hogy elmúlt az idő felettünk! Nem csak
felettünk, hanem a jó öreg Vigadó felett is. A
táncterem közönségét lassan elhódította tőle
a Nemzeti Kaszinó, a Nőegylet, a Belvárosi
Katolikus Kör, a Budai Külvárosi Katolikus
Kör, a Pannónia, a Katolikus Legényegylet
díszterme, ezek mindegyike kihasította a
maga közönségét a régi Vigadó látogatóiból.
A vendéglő is kezdett rosszul menni azok alatt
az utódok alatt, akik Hirczi bácsinak, ennek a
tősgyökeres vendéglősnek nyomába sem léphettek, s a bálterem a kilencszázas évek elején
átalakult mozivá.
Itt volt Winkler József, Tichy Aladár Uránia mozgója. Mikor aztán az Apolló az Urániát magába olvasztotta, akkor a termet már
csupán hangversenyek tartására használták
fel, amire annál alkalmasabb volt, mert a város
dísztermei közül ennek van a legjobb akusztikája. A legnívósabb koncertek itt zajlottak
le. (Burmester Villy, Hubermann Bronislav,
Schwartström Walborga, Suomen Laulu stb,
stb.) A hangversenyek még mindig vonzottak
publikumot a mind kopottabbakká váló falak közé. De aztán, hogy felépült a Pannónia
nagyterme s ez lett divatos, szegény Vigadó
mind jobban csúszott.
A megszállás alatt rövid ideig itt volt a
Corso mozi, s itt tartották azokat a népgyűléseket, amelyek később a közönséget teljesen
elidegenítették ettől a teremtől, úgy, hogy vé-

Így lett Pécs egyik legszebb bál- és hangversenyterméből raktárhelyiség!
Most azonban úgy látszik új éra virrad a
régi Vigadóra. Kovács József tánctanár újra
visszaadja a régi hivatásának. Nagy költséggel
renováltatja a termet, kifesteti, a mennyezet
és a falak plasztikus díszítéseit új fénybe állítja vissza. Renováltatja az előtermet (a régi

„Antal nap” Istenkúton

éttermet) is, melyet most az emeletet tartó
pillérek és vasbeton gerendázat szinte tetszetős boxokra osztanak s meghittebbé tesznek.
Különös gondot fordít a táncterem ventillációjának megoldására úgy, ahogy külföldön
szerzett tapasztalatai alapján ezt szükségesnek
látja, s erre annál nagyobb szükség is van, mert
a helybeli báltermek ezt a kérdést mind megoldatlanul hagyták.
Az ősszel kezdődő idényben már a régi fényükben álló helyiségekben tartja meg tánciskoláit Kovács s a tél folyamán a bálokat, koszorúcskákat, hangversenyeket megint a régi,
kedves, öreg, de újraéledt Vigadóban tartják
meg.”
A mai napig fennálló Vigadó épületét azóta is különböző célokra használták.
1945 után volt szakszervezeti központ, és
jelenleg a pécsi Nemzeti Színház kamaratársulatának ad otthont.

Baranyai

gül kefekötő műhely, majd raktárhelyiség lett
belőle.

Ágoston Gabriella

Az „Élet-Tér” – Közösségi Önsegítő Hálózat keretein belül
az Istenkúti Közösségért Egyesület június 17-én vasárnap
„Antal nap”-ot szervezett az Istenkúti Közösségi Ház udvarán. A családi napon bemutatkozott a MásKépMás Alapítvány és az Egyensúlyban Élni Egyesület is. A rendezvény
főzőversennyel kezdődött, mindenki a kedvenc bográcsételével nevezhetett, az ételek elkészülte után pedig lehetőség
volt a kóstolásra is. Eközben a gyerekek kreatív kézműves
foglalkozásokon és játszóházakon vehettek részt, valamint
kipróbálhatták az arcfestést is. A Forrás közösségi piacon mindenki túladhatott azokon a termékeken, amelyekre már nem volt szüksége, és beszerezhette azokat, amelyekből hiányt szenvedett.
A délelőtt folyamán a résztvevők meghallgathatták Gábor Olivér helytörténeti előadását is, a
gyerekeknek pedig az EccPecc zenekar zenélt. A közös ebéd után levetítették A hely szelleme
– Miért éppen Istenkút?! filmet. Az estet táncházzal zárták, melyen mindenki jól érezte magát.
ÉLET-TÉR – komplex szolgáltatások és közösségi
kezdeményezések a pécsi családok jólétéért
TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322
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Gyulafehérvári Caritas

Szenior
önkéntesek a helyi közösségekért!
Szenior önkéntesek a helyi közösségekért!
Önkéntes csereprogram
Önkéntes
csereprogram
Felhívás
Felhívás
2012-ben, az aktív idŋskor és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai évében az Önkéntes
Központ Alapítvány és a Gyulafehérvári Caritas közös szenior önkéntes programja keretében

2012-ben,
az aktívfelé
időskor
és aa nemzedékek
közötti szolidaritás európai évében az Önkéntes
kívánja az idŋsek
irányítani
figyelmet.
Központ Alapítvány és a Gyulafehérvári Caritas közös szenior önkéntes programja keretében
Az Önkéntes
Alapítvány
a nemzetközi Grundtvig szenior önkéntes projekt
kívánja
az idősekKözpont
felé irányítani
a figyelmet.
felhívására azok jelentkezését várja, akik elmúltak 50 évesek és szívesen végeznének

Az
Önkéntes
Központ Alapítvány
önkéntes
tevékenységet
külföldön. a nemzetközi Grundtvig szenior önkéntes projekt felhívására azok jelentkezését várja, akik elmúltak 50 évesek és szívesen végeznének önkéntes
A „Szenior önkéntesek
tevékenységet
külföldön. a helyi közösségekért!” címť Grundtvig pályázat keretében 50 év
felettiek vehetnek részt nemzetközi szakmai tapasztalatcserében. 6 magyarországi önkéntes

Autazhat
„Szenior
önkéntesek a helyi közösségekért!” című Grundtvig pályázat keretében 50 év
Romániába 3 hétre. A program célja az élethosszig tartó tanulás ösztönzése mellett, az
felettiek
vehetnek
részt nemzetközi
szakmai tapasztalatcserében.
Hat magyarországi
önkéntes
inaktív idŋsebb korosztály
helyi részvételének
erŋsítése, a társadalomban
betöltött szerepük
és
utazhat
3 hétre.
A program
célja az
élethosszig tartó tanulás ösztönzése mellett az
önképükRomániába
megerŋsítése,
önkéntes
programokon
keresztül.
inaktív idősebb korosztály helyi részvételének erősítése, a társadalomban betöltött szerepük és
A projekt
kezdetén egy
kétnapos
felkészítŋ keresztül.
szeminárium ad alkalmat a résztvevŋknek az
önképük
megerősítése,
önkéntes
programokon
ismerkedésre, illetve a szükséges ismeretek megszerzésére az önkéntességrŋl, az erdélyi

Afogadószervezetrŋl,
projekt kezdetén egy
kétnapos
felkészítő
szeminárium
alkalmat
a résztvevőknek
ismerilletve
az önkéntes
programról
(igényad
szerint
szállást,
és teljes körťazellátást
kedésre,
illetve
a szükséges ismeretek megszerzésére az önkéntességről, az erdélyi fogadószerbiztosítunk
a jelentkezŋknek).
A felkészítŋ
várható idŋpontja:
2012.
szeptember
13-14.
vezetről
és azszeminárium
önkéntes programról
(igény szerint
szállást,
és teljes
körű ellátást biztosítunk a
jelentkezőknek).

A magyarországi résztvevŋk a Caritas Gyulafehérvár több különbözŋ önkéntes programjába
A felkészítő szeminárium
várható időpontja:
2012. idŋseknek
szeptember
13-14.
(gyermekfoglalkozások,
programok szervezése
roma gyerekekkel,
szóló
rendezvények
szervezése,
idŋsklub
programokban
való
segédkezés,
foglalkozás
fogyatékkal
élŋkkel,
A magyarországi résztvevők a Caritas Gyulafehérvár több különböző önkéntes programjábekapcsolódás
kulturális programokba)
kóstolhatnak
belegyerekekkel,
Marosvásárhelyen,
Csíkszeredán
és
ba
(gyermekfoglalkozások,
programok szervezése
roma
időseknek
szóló rendezSepsiszentgyörgyön. A kiutazó önkéntesek párokban látják majd el önkéntes feladataikat napi 6
vények
programjaiban
való segédkezés,
foglalkozás
fogyatékkal
élőkkel,
órában.szervezése,
A részvételidősklub
a jelentkezŋk
számára ingyenes,
magába foglalja
az elŋzetes
felkészítést,
a
bekapcsolódás
kulturális
programokba)
kóstolhatnak
bele Marosvásárhelyen,
három hetes kint
tartózkodás
során a szállást
és a teljes ellátást,
illetve az utazást is.Csíkszeredán és

Sepsiszentgyörgyön. A kiutazó önkéntesek párokban látják majd el önkéntes feladataikat napi
projektArésztvevŋi
utaznakszámára
a helyszínre,
illetvemagában
a programot
követŋen
lehetŋségük
lesz aa
6Aórában.
részvétel együtt
a jelentkezők
ingyenes,
foglalja
az előzetes
felkészítést,
különbözŋ
tevékenységek
során
tapasztalataikat
három
hetesönkéntes
kint tartózkodás
soránvégzése
a szállást
és a szerzett
teljes ellátást,
illetve az megosztani.
utazást is.

AAprojekt
együtt utaznak
helyszínre, a programot
követően pedig lehetőségük lesz a
projektrésztvevői
romániai partnere
a CaritasaGyulafehérvár
(http://www.caritas-ab.ro/).
különböző önkéntes tevékenységek végzése során szerzett tapasztalataikat megosztani.
A projekt romániai partnere a Caritas Gyulafehérvár (http://www.caritas-ab.ro/).
A jelentkezési lapok beküldésének határideje: 2012. július 30.

A jelentkezési lapok beküldésének határideje: 2012. július 30.
Továbbiinformációért
információértlátogassák
látogassákmeg
meg
honlapunkat:
www.onkentes.hu
és vegyék
fel a
További
honlapunkat:
www.onkentes.hu
és vegyék
fel a kapcsokapcsolatot a programvezetŋvel Tornóczi Zsófiával a tornoczi.zsofia@onkentes.hu e-mail címen
latot a programvezetővel, Tornóczi Zsófiával a tornoczi.zsofia@onkentes.hu e-mail címen vagy
vagy a 06 1 457 0618-as számon.
a 06 1 457 0618-as számon.
GrundtvigIdőskorú
Idŋskorúönkéntes
önkéntesprojekt
projektaz az
Egész
életen
át tartó
tanulás
program
AAGrundtvig
Egész
életen
át tartó
tanulás
program
(LLP)(LLP)
keretékeretében
az Európai
Bizottság
támogatásával
valósul
ben,
az Európai
Bizottság
támogatásával
valósul
meg.meg.
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Bíró Ágota

A pécsi civil kezdeményezések sorában egyre
ismertebb és rangosabb helyet foglal el a Hurcibaba Klub.
A Hurcibaba névben benne foglaltatik
a klub legfőbb törekvése is: az édesanyák
merjék felvenni, hordozni gyermekeiket,
ami a kötődő nevelés módszerének egyik, de
korántsem kizárólagos eszköze. A klub tagjai olyan édesanyák, akik havonta egy alkalommal összegyűlnek, hogy találkozzanak,
beszélgessenek, tapasztalatokat cseréljenek,
és kipróbálhassák, sőt, ki is kölcsönözhessék
a klub egyre bővülő, ortopédiailag helyes tartást biztosító babahordozó eszközökből álló
készletét.
Közel ötven hordozót lehet a klubban kölcsönözni. Ezek között megtalálhatóak a sokak által már ismert, különféle anyagokból
készülő hordozókendők, sokféle hosszúságban, színben, mintával, de az egyre népszerűbb ázsiai eredetű hordozók a Mei Tai-ok, a
párnázott csatos hordozók, a karikás kendők
és babaerszények is.
A hordozóeszközök nagyon nagy segítséget jelentenek a kisbabák megnyugtatásában.
Pusztán attól, hogy megkapják a számukra
szükséges testkontaktust, a babák kiegyensúlyozottabbak lesznek, valamint az édesanya, illetve a hordozó személy (hiszen lehet
az édesapa, nagyszülő, vagy bárki, aki vigyáz
a babára) maga is sokkal jobban rá tud hangolódni a baba ritmusára. Ha így összeszoknak, az édesanya hamarabb érti, érzi, mire van
szüksége a babájának, ami elősegíti a harmonikus baba-mama kapcsolat létrejöttét.
Fontos megemlíteni a hordozásnak a hétköznapi teendők elvégzésében való szerepét:
nyugtalan baba mellett a háztartási munkát
elvégezni szinte lehetetlen, de ha közben a

baba jól érzi magát az édesanyja hátán csücsülve, hamar elkészül a meleg vacsora is. Említsük meg a hordozás másik praktikus oldalát:
a városi közlekedés a szűk járdák, lift nélküli
társasházak esetében babakocsival sokkal nehezebb, akik pedig kirándulni szeretnének, a
természetben is sokkal jobban elboldogulnak
egy jól megválasztott babahordozóval, nemcsak a csecsemők, hanem a már a sétálni tudó
de folyton fel-lekéredzkedő kisgyermekek
esetében is.
A pécsi Hurcibaba Klub 2008 májusában
alakult, kezdetben csak egy kisebb baráti társaság találkozójaként, majd egyre bővülve a
hasonlóan gondolkodó és hasonló nevelési
elveket valló édesanyák összetartó közösségévé vált, ahol igazi klubélet folyik havi egyszeri
nagy találkozóval és az évente kora ősszel, a
Pécsi Örökség Fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő Pécsi Babahordozó Napokkal. Idény nyáron kellemes árnyékos-hűs
helyszínt biztosít a klubnak a Civil Közösségek Házának udvara, ahol egy-egy alkalommal kb. 50-60 anyuka és gyermeke(i) vesznek
részt a találkozókon.
Ha megtetszett a klub tevékenysége, ajánlják bátran kismama és anyuka ismerőseiknek,
látogassák meg honlapunkat és szeretettel várunk a klubba is minden érdeklődőt, aki nyitott a kötődő nevelés és a hordozás iránt.
http://hurcibaba.wordpress.com/
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A mi kis falunk 2012. – Pályázati felhívás public
art művek megvalósítására
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátus (MMIKL) az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megvalósuló 2012. évi
public art projektje keretében A mi kis falunk elnevezéssel országos, nyílt pályázatot hirdet public
art munkák megvalósítására.
A Lektorátus 2008-ban elindított programjával
a magyarországi public art megjelenési lehetőségeit igyekszik kiszélesíteni. Az első években a vidéki nagyvárosokban, majd a kistelepüléseken és
az interneten megvalósuló művek létrejöttének az
ösztönzését tűzte ki célul, kiemelten kezelve az új
típusú public art munkák megvalósulásának a segítését.
2012-ben a kiíró a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, lehetőleg helyspecifikus és interaktív,
de minden esetben kontextusfüggő, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket
tematizáló műveket vár.
A pályázat nyelve: magyar. Műfaji vagy technikai
megkötés nincs. A public art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb.
Egy pályázó több pályatervet is benyújthat, illetve
ugyanazt a pályatervet több helyszínnel is be lehet
adni.
Az alkotások működésének / lezajlásának / láthatóságának elvárt minimum időtartama 10 nap, ami
2012. 09. 10. és 2012. 10. 25. közé eshet.
A megvalósítás konkrét helyét, idejét és időtartamát
minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.
A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan 1 000 000 Ft, amely összeg sem az áfá-t,
sem az esetleges munkáltatói közterheket nem tartalmazza, azokat a pályázatkiíró a megítélt összegen
felül fizeti. A teljes pályázható keretösszeg 5 000
000 Ft.
A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a kuratórium döntését követően az összes
beadott pályázat anyagát közzé teszi a http://www.
publicart-eica.hu honlapon.
A pályázónak a public art mű megvalósításán kívül
2012. június-július

vállalnia kell részletes fotó-, ill. videó-dokumentáció készítését vagy elkészíttetését is a műről, a
kuratórium instrukcióinak figyelembevételével. A
dokumentáció elkészítésének költségeire a pályázatkiíró művenként maximum bruttó 250.000. Ftot biztosít a megítélt felhasználási díjon felül.
A pályamunkák közül előnyt élveznek azok, amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.
A pályázatokat 2012. július 25. (szerda) 15 óráig
beérkezően kell benyújtani az MMIKL Képző- és
Iparművészeti Lektorátushoz (1014 Budapest, Úri
u. 54-56., levelezési cím: 1250 Bp. 1. Pf. 17.) A mi
kis falunk megjelöléssel.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a lektoratus@lektoratus.hu e-mail címen, ill. a (06-1)-3567444/107 melléken Józsa Kitty művészeti főtanácsadó válaszol.
Foglalkoztatási megállapodások támogatása c.
pályázati felhívás – TÁMOP – 1.4.5-12/1
A konstrukció célja, hogy a működő partnerségek
hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével a korábban kialakított stratégiájuk egyes elemeit
meg tudják valósítani, melyek a partnerségek tagjai
részéről jelentkező szolgáltatási, képzési és foglalkoztatási szükségletekre választ tudnak adni.
A pályázati felhívás részcéljai:
– a projekt célterületén élő, elsősorban hátrányos
helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci integrációjának és foglalkoztatásuk bővülésének
elősegítése
– a közvetett célcsoport humán erőforrás fejlesztése a munkaerő-piaci integrációjuk és tartós foglalkoztathatóságuk érdekében
– a közvetett célcsoport foglalkoztatásának támogatása
– a pályázó partnerségben részt vevő szervezetek
kapacitás-, illetve kompetencia- és szolgáltatásfejlesztése a közvetett célcsoport munkaerő-piaci esélyeinek javítása érdekében
– foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve megosztása
– a helyben működő állami munkaerő-piaci szervezetek bevonása a projekt megvalósításába

Az International Visegrad Fund pályázata: Visegrádi Alap 2012. / Small Grants - kispályázatok
A Visegrádi Alap a civil társadalom kiépítését célzó
tevékenységeket támogatja.

Az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek
támogatására fordíthatók a jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint, az alábbi
területeken:
1. kulturális együttműködés (pl. fesztiválok, kiadványok)
2. tudományos konferenciák és kutatások (pl. konferenciák, kiadványok, kutatás)
3. oktatás (pl. szemináriumok, nyári iskolák)
4. diákcsere (pl.sport, művelődési és kulturális rendezvények gyermekek és fiatalok számára)
5. határokon átnyúló együttműködés (két V4 ország határtérségében lezajló pályázatok, a határvonaltól max. 50km távolságban)
6. turizmusra fordító támogatás (pl. turisztikai ismeretterjesztő anyagok, előadások, vásárok)
Az Alap anyagi forrásokat csak konkrét eseményekre és előzetesen meghatározott tételekre biztosít:
1. Nyomdai költségek (nyomtatás, kiadványok kiadása, terjesztése)
2. Terembérlet és az ehhez szükséges technikai költségek bérlete
3. Művészek tiszteletdíja
4. Szállás és étkezési költségek
5. Utazási költségek
6. Expertek tiszteletdíja
7. Fordítás és tolmácsolás
8. Díjak, jutalmak
9. Irodai szükségletek és promóciós anyagok
10. Reklám (nyomda, rádió, TV, óriásplakát stb.)
11. A weboldal kialakítása és aktualizálása
Pályázók köre: pályázhat bármilyen szervezet
(nonprofit szervezetek, alapítványok, iskolák, önkormányzatok,közintézmények) vagy természetes
személy, ha pályázata az Alap célkitűzéseivel összhangban van. Nem pályázhatnak közvetlen állami
támogatásban részesülő intézmények.
A pályázatok beküldési határideje: szeptember
1. és december 1.
A pályázati űrlapot elektronikusan és két eredeti
példányban postán is el kell küldeni.
Egy konkrét pályázatra a kérvényezhető összeg maximum 6000 euró.
Az Alap pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja
meg a projekt összköltségének az 70%-át, beleértve
a pályázó saját természetbeni hozzájárulását, vagy
más, társfinanszírozó alanyok természetbeni hozzá2012. június-július
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– a helyi humánerőforrás fejlesztési irányainak, és
bővítési potenciájának feltérképezése
– a projektben részt vevő munkáltatók foglalkoztatásának bővítésére, hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására való felkészítése
Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre
álló keretösszeg 1 400 000 000 forint.
Pályázók köre: Jelen felhívásra olyan, igazoltan
működő foglalkoztatási partnerségek (foglalkoztatási paktumok) nyújthatnak be pályázatot, melyeknek adott térségben működő állami, nem állami szervezetek, valamint vállalkozások egyaránt
tagjai.
A konzorciumi partnerek mindegyike egyben a pályázó által képviselt foglalkoztatási partnerség (paktum) tagja is kell legyen, amelyet az általuk is aláírt
foglalkoztatási partnerség (paktum) együttműködési megállapodással kell bemutatni (igazolni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
– Konzorciumi tagok minimális száma: 3 db, maximális száma: 8 db
– Egy szervezet hány konzorciumban vehet részt
és milyen minőségben: 1 szervezet 1 konzorciumnak lehet a vezetője
– Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás
A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban
meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának
megvalósításában, továbbá támogatásban részesül.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetők le. További felvilágosítás az alábbi
elérhetőségeken kérhető: e-mail: ujszechenyiterv@
nfu.gov.hu, Tel.: 06-40/638-638
A pályázatok benyújtása 2012. június 30-tól 2012.
július 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
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járulását. A költségvetést 6 hónapra tervezik, még ha
a pályázat a tervek szerint tovább is tartana.
Az Alap azokat a pályázatokat részesíti előnyben,
melyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz.
Az Alap nem támogat olyan pályázatokat, melyekben háromnál kevesebb országból vannak résztvevők, kivéve a határon átnyúló együttműködés területén megvalósuló pályázatot. (Határon átnyúló
együttműködés esetén elég két országból való partner együttműködése.)
A pályázat beadásának címe: International Visegrad
Fund, Kralovske udolie 8, 811 02 Bratislava, Slovak
Republic, smallgrants@visegradfund.org
http://visegradfund.org/grants/guidelines
Európai rövidfilm pályázat
A GreenDependent Intézet az EnergiaKözösségek
projekt keretein belül rövidfilm-készítési versenyt
hirdet meg Európa 16 országában. Olyan rövidfilmekkel lehet nevezni, melyek a klímaváltozással és
a háztartások energiafogyasztásának csökkentésével
kapcsolatosak. Mit tudunk tenni mi mindannyian
a klímavédelem érdekében? Milyen hatást gyakorol
életmódunk a környezetre? Hogyan tudunk otthon
is energiát megtakarítani nagyobb beruházás nélkül?
Miért kell nekünk is tennünk valamit?
Beküldési határidő: 2012. július 30.

Díj: Az EnergiaKözösségek rövidfilm verseny győztese 2000 euró pénzjutalomban részesül.
Műfajok: kísérleti, dokumentum, animáció, kitalált
történet stb.
Pályázók köre: Bárki (diákok, profik, amatőrök
stb.) Európában, aki elküldi filmjét.
Hosszúsága: a kész film minimum 20 másodperc
hosszú legyen, de nem lehet hosszabb 5 percnél.
A film vetítőkópiájának formátuma: DVD
Nyelv: a film különböző európai országokban kerül
levetítésre, ezért némafilm is lehet. Ha a filmben a
beszédnek, szónak fontos szerepe van, és nem angol
nyelven készült, angol felirattal kell ellátni.
Benyújtás formája: a film vetítőkópiáján kívül,
szükség van a kitöltött és aláírt nevezési lapra. A
benyújtandó nevezési lap és film csak együtt fogadható be.
A film és a jelentkezési lap benyújtása:
GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú
Kft.
E-mail: info@greendependent.org
Cím: 2100 Gödöllő, Éva u. 4.
Tel.: +36-28-412-855
Mobil: +36-20-334-2889
http://www.energiakozossegek.eu
Szerkesztette: Szabó Ágnes
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A lap megjelenését
támogatja:

Gyere, csatlakozz most alakuló szerkesztôségeink egyikéhez, ha …
• nyitott szemmel jársz
• meg akarod ismerni önmagadat, társaidat
• ha szeretnéd megismerni a körülötted élõ családokat és
szorosabbra fonni velük kapcsolatotokat
• van véleményed a körülötted zajló dolgokról

Csoportvezetô: Nyirati András

MENEDÉK KÖZÖSSÉGI TÉR IFJÚSÁGI KLUB
Minden kedden és 14 és 17 óra között
Pécs, Felsõvámház u. 27-ben.

Közös, izgalmas, tartalmas szabadidô babának (pocaklakónak is)
és mamának. Praktikák, tanácsok, hasznos tudnivalók, életmód,
játékok.

Csoportvezetô. Tasnádi Zsófia

BABA-MAMA KLUB ÉS GYERMEKKUCKÓ
Minden hónap 1. szerdáján 10 és 13 óra között Pécs,
Felsõvámház u. 27-ben.
Minden hónap 3. szerdáján 10 és 13 óra között
Pécs, Álmos u. 1-ben. (Gyárváros)

Ügyfélszolgálat: minden hónap 1. és 3. szerdán 10 és 13 óra
között vagy elôre egyeztetett idôpontban

(Gruidl Zsuzsanna-szociális munkás)

CSALÁDMENEDZSERI SZOLGÁLTATÁSOK:

CSALÁDI INFORMÁCIÓS PONT

Pécs, Felsôvámház utca 27.
Kontakt: Tasnádi Zsófia
0630/8309840,
email: menedekifiklub@gmail.com

„ ÉLET-TÉR” MENEDÉK
Az Emberség Erejével Alapítvány

Koska Éva projektmenedzser – Nevelõk Háza Egyesület
(7624 Pécs, Szent István tér 17.)
0620/4334403, email: elet-ter.belvaros@ckh.hu
Web: www.ckh.hu

A PROJEKT ELÉRHETÕSÉGE:

Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata, Baranya Megyei
Önkéntes Centrum, Baranya Megyei Esélyegyenlôségi Iroda Esélyek Háza, Az Emberség Erejével Alapítvány, Kanga Egyesület,
Murál Morál Mezô, 3. Szektor Alapítvány, Családi Fészek
Tanácsadó, Egyensúlyban Élni Egyesület, Kicsikék Alapítvány,
Mosolymanó Egyesület, Üres Tér Egyesület, Szín-Tér Egyesület,
MásKépMás Esélyegyenlôségi Emberközpontú Szemlélettel
Alapítvány, Istenkúti Közösségért Egyesület.

A projekt megvalósításában együttmûködô
partnereink:

Szervezô: Knyihár Éva, B. M-i Önkéntes Centrum
20/62637659, email: knyihareva@gmail.com

Lehetôség arra, hogy a lakóközösség tagja sokféle tudásukat és
képességüket felhasználva önkéntes munkát végezzenek, ingyenes
szívességet (gyermekfelügyelet, korrepetálás, háztartási munkában
segítés, kertgondozás, egyéb szaktudás) nyújthassanak egymásnak, vagy akár adományokat (tárgyak, bútorok, eszközök,
élelmiszerek, saját készítésû termékek) ajánlhassanak fel embertársaik számára.
Ha szívességet szeretnél másoknak felajánlani, vagy szívességet
szeretnél kérni, jelentkezz az alábbi elérhetôségek egyikén:

SZÍVESSÉGCSERE KÖZPONT MÛKÖDTETÉSE
AZ INGYENES SZÍVESSÉGI FELAJÁNLÁSOK
ÖSSZEGYÛJTÉSÉRE

NAGYIT SZERETNÉK!
Keresünk olyan:
• nagymamákat és nagypapákat, akiknek nincs, vagy már felnôtt az unokájuk és szeretnének maguk körül nyüzsgô gyerekeket látni, vagy besegítenének a gyerekek körüli teendôkbe
• unokákat, akiknek nincs nagymamája/papája és szüksége van
egy kis törôdésre, szeretetre.

• érdekelnek a modern, független média nyújtotta lehetõségek:
videó, fotó, rádió, kreatív írás, mindez internete keresztül egyszerûen
• szeretnél egy igazi csapathoz tartozni, ahol meghallgatjuk
egymás véleményét és megvalósítjuk egymás ötleteit

A projekt a Nevelõk Háza Egyesület
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Pécsi Csoport Csilla Gondviselés
Háza konzorciumi partnerségben
valósul meg.

„ A családi közösségi kezdeményezések
és programok megerôsítése”

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322

TÁMOGATÁSA A PÉCSI CSALÁDOK JÓLÉTÉÉRT

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK

„ÉLET-TÉR"

Add az időd 1%-át!
2011 – az önkéntesség európai éve

Baranya Megyei Önkéntes Centrum
Szolgáltatások:
• népszerűsítő programok •
• tájékoztatás •
• közvetítés •
• önkéntesek, szervezetek felkészítése és képzése •
• kutatás •
• vállalati önkéntes programok szervezése •
• közösségi tér biztosítása •
• érdekérvényesítés és érdekképviselet •
• Önkéntesség Európai Éve 2011 – Információs Pont •

Elérhetőségeink:
Nevelők Háza Egyesület
7624 Pécs, Szent István tér 17. • Tel/Fax: +36 72 315 679
E-mail: tamop552@civilhaz-pecs.hu • www.civilhaz-pecs.hu

Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 9.00-12.00 és 13.00-16.00; Péntek: 9.00-12.00

CSOMÓPONT – Önkéntesség fejlesztése
Baranya megyei szakmai hálózatokon keresztül
TÁMOP 5.5.2./10/4-2010-0010

