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Közhasznúsági Melléklet 1.  
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek 
bemutatása 
 

- Hátrányos helyzetű fiatalok és gyerekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 
 
2012.01.15.-2012.04.15. 
 Heti rendszerességgel folytattuk a 2011-ben megkezdett AnimÁlom című projektünket, 
többségében hátrányos helyzetű fiatalok és gyerekek bevonásával. 
A projekt rövid leírása: Az “AnimÁLOM” projekt során összesen 10 csoportot bonyolítottunk 
le Dombóvár, Pécs és Szekszárd településeken. Mindegyik csoport 5 foglalkozáson vett részt, 
ahol előre meghatározott tematika szerint minden alkalommal az állóképes animáció egyik 
módszerével alkothattak a fiatalok. A témák: 1.önismeret, bemutatkozás; 2.én és a világ; 3. 
önkéntesség, FLP; 4.értékrend; 5. összefogás, saját hatóerő. 
2012.05.12.  
a projekt LEZÁRÁSA. 2012.május 12.-én nagy sikerrel került sor a projektzáró mozinapra, 
amelyre az önkéntesek is sokat készültek. A vetítésre a pécsi Apolló Art Moziban került sor.  
Több civil szervezet és természetesen a résztvevő partnerek is meghívást kaptak a vetítésre, 
ahol a pszichológus és az önkéntesek bemutatták a projektet és az FLP-t is. A levetített 
alkotások pedig egyértelmű sikert arattak az 55 fő részvételével lezajló projektzáró napon. 
A projektben összesen 120 gyerek vett részt az alábbi intézményekből és Szervezetekből: 
Gandhi Gimnázium Pécs, Faág Baráti Kör Egyesület Pécs, Két középiskola és kollégium 
Dombóvár,  Polip Ifjúsági Egyesület Szekszárd, Sani Luludy Egyesület Szekszárd.  
2012.06.-07.hó 
Az AnimÁlom projekt utánkövetése és a projekt eredményeinek bemutatása több 
közösségben, főleg a résztvevő fiatalok szervezeteinél. (Gandhi Gimnázium, Faág Egyesület, 
Polip Ifjúsági Egyesület, Dombóvári középiskolák kollégiumai). 
A projektről egy színes prospektus készült CD melléklettel.  
 

- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
- Kulturális tevékenység 

 
2012.08.01-30. 
Make it real c. projektünkre előkészület. 
2012.09.01-08. 
Make it real (Váltsd valóra) c. szeminárium: 5 külföldi és három hazai szervezet 
részvételével. A projekt célja az volt, hogy a résztvevő szervezetek mindegyike hozzon saját 
gyakorlatából egy jól működő módszert, melyet az ifjúsági munkában használ, és ezt 
megossza a többi résztvevővel. Így mindenkinek lehetősége nyílt tanulni és saját tapasztalatait 
is megosztani. 
Hazai résztvevők az alábbi szervezetekből voltak, összesen 12 fő:  Nyitottság a Világra 
Alapítvány, Pécsi Színtér Egyesület, Polip Ifjúsági Egyesület, ezen kívül még 10 fő résztvevő 
volt: Romániából, Angliából, Törökországból, Finnországból és Lengyelországból.  



 
2012.10.hó 
A lezárt ifjúsági képzés (szeminárium) projekt bemutatása, terjesztése, tapasztalat megosztás 
(Faág Baráti Kör, Polip Ifjúsági Egyesület). 
 

- Hátrányos helyzetű csoportok (idősek, kisebbségek) társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése 

-  Kulturális tevékenység,  
 
2012.09-10-11.hó 
Grundtvig – Időskori önkéntesség 2 éves projektünk keretében 2 fő (egy házaspár) 
felkészítése és kiküldése 3 hétre a németországi partnerhez Rostockba. Az önkéntesek 
felkészültek, és megosztották a hazai tapasztalatokat a német partner szervezet tagjaival 
(Német-Magyar Baráti Egyesület – Rostock) az alábbi témákban: kisebbségek, nemzetiségi 
csoportok, közösségeik, tevékenységük. Időskori önkéntesség. Nemcsak a fogadó partner 
szervezetével valósult meg tapasztalatcsere, hanem a fogadó szervezet székhelyén található 
multikulturális központ más szervezeteivel is.  
 
2012.12.hó 
Az időskori projekt bemutatása meghívottaknak, akik a következő turnusok résztvevői 
lehetnek.  
A projekt eddigi szakaszába bevont személyek száma itthon: 25 fő, Rostockban: 100 fő. 
 
 
Egész évben végzett egyéb tevékenység: 
Két szervezetnél heti rendszerességgel tanácsadás a Fiatalok Lendületben Programról és más 
Európai mobilitási lehetőségekről. 
Együttműködtünk pécsi és szekszárdi civil szervezetekkel és intézményekkel (Faág Baráti 
Kör, Lenau Egyesület, Polip Ifjúsági Egyesület, Sany Luludy Egyesület, Gandhi Gimnázium, 
Dombóvári középiskolák, Tolna Megyei Tudományos és Ismeretterjesztő Egyesület).  
 
 
 
 
 
Kékesi Emma 
Kuratórium titkára,  
az alapítvány képviselője 


