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Záró Szakmai Beszámoló 

 

„A” tevékenységcsoport 
 
1. Célcsoport toborzása, bevonása 

 
Projektesemény neve, típusa: Tanévzáró - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 40 
Az önkéntes fiatal csoport megalakulásával az első feladatuk a Szent Pál Marista Általános Iskola 
tanévzáró ünnepségét követően a HH-s gyermekeknek 2017. szeptember 15.-én tartott ballagási 
vacsorán történő könyvosztás megszervezése volt.  A program célja az volt, hogy a 8.-os tanulók olyan 
könyvet kapjanak útravalóként, amelyet a tovább tanulás során hasznosítani tudnak majd. Az önkéntes 
csoport feladata a megrendelni kívánt könyvek összeállítása, majd a vacsorán történő kiosztása volt a 
ballagó diákok részére. A ballagó diákok közül a HH gyermekek lettek megajándékozva, akiknek a HH 
–t igazoló dokumentumai be lettek szerezve az iskolától. A könyveket a Pannon Literatúra Könyvkiadótól 
lettek beszerezve. 
 
Projektesemény neve, típusa: Tanévzáró - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 76 
Az önkéntes fiatal csoport a Szent Pál Marista Általános Iskola tanévzáró ünnepségén a HH-s 
gyermekeknek könyvosztást szervezett 2018.június 6-án.  A program célja az volt, hogy a tanulók olyan 
könyvet kapjanak, amely után érdeklődnek, a tanulás során hasznosítani tudnak majd. Az önkéntes 
csoport feladata a megrendelni kívánt könyvek összeállítása, majd kiosztása volt a diákok részére. A 
diákok közül 76 HH gyermekek lett megajándékozva. 
 
Projektesemény neve, típusa: Tanévzáró - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 75 
2019. június 21-én a Tanévzáró ünnepségen a tanulók könyvjutalomban részesültek. Azok a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kaptak jutalmat, akiknek a tanévben kiemelkedő magatartásuk 
és szorgalmuk volt. A fiatal önkéntes csoport vásárolta meg a könyveket, személyre szabottan, 
mindenkinek a saját érdeklődési körének megfelelően. Összesen 75 diák kapott jutalmat. 
 
 
 
2. Önképzés  

 
A tevékenység jelen mérföldkőben nem valósult meg. 
 
 
3. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, 

kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása 
Projektesemény neve, típusa: Múltidéző - Esemény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 31 
2017. november 17.-én a fiatal önkéntes csoport látogatást tett az Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület Karcagi Szervezete és Rákbetegek Országos Szervezete Karcagi Klubjánál. Az esemény 
célja a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása volt, mivel a meglátogatott klub és 
szervezet már nyugdíjas tagokból áll. Az esemény alkalmával az ismerkedés és közös beszélgetés alatt 
különböző karácsonyi díszeket készítettek, melyekhez a szükséges anyagokat az Együtt egymásért 
projekt támogatásával az önkéntes csoport biztosította. 
 
Projektesemény neve, típusa: Múltidéző - Esemény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 30 
A Fiatal Önkéntes Csoport kézműves foglalkozást szervezett „Múltidéző” elnevezéssel Karcagon, a 
Rákóczi u. 3. sz. alatt, 2018.02.06-án. Az esemény célja a generációk közötti kapcsolattartás erősítése, 
továbbá az idősebb generáció megismerése. A tárgyi eszközöket a Fiatal Önkéntes  
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Csoport szerezte be és biztosította azokat. Az eseményen kézműves tárgyakat és ajándékokat 
készítettek. 
 
Projektesemény neve, típusa: Múltidéző - Esemény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 30 
2018.november 19-én megrendezésre került a Múltidéző esemény. Ennek célja a generációk közötti 
kapcsolattartás erősítése, továbbá magának az idősebb generációnak a megismerése. Az időseknek 
lehetőségük nyílt tudások, tapasztalataik átadására. Az eseményen a beszélgetés közben lehetőség 
volt koszorúk, kopogtatók, karácsonyi díszek készítésére. A tárgyi eszközöket a Fiatal Önkéntes 
Csoport szerezte be és biztosított azokat. Összesen 30 fő vett részt. 
 
Projektesemény neve, típusa: Múltidéző - Esemény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 30 
2019. március 11-én megrendezésre került a Múltidéző esemény. Ennek célja volt, hogy a generációk 
jobban megismerjék egymást. Délutáni kézműves foglalkozás keretében különböző tárgyakat, 
ajándékokat készítettek beszélgetés közben. A program egyik célja, hogy a fiatalok jobban megismerjék 
az idősebb generációt. 
Az idősebbeknek lehetőségük nyílt tudásuk, tapasztalataik átadására. A kézműves foglalkozás utána 
közösen  Nagyböjti megemlékezést tartottunk a Mária szobornál. Az eseményhez szükséges 
eszközöket a fiatal önkéntes csoport tagjai szerezték be.  
 
Projektesemény neve, típusa: Múltidéző - Esemény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 33 
2019. november 15-én megrendezésre került a Múltidéző programunk. Önkéntes nyugdíjasok 
látogattak el hozzánk. Közösen a gyerekekkel készítettek adventi koszorúkat, kopogtatókat, valamint 
gipszből kiöntött különböző díszeket (csillagot, harangot, karácsonyfát, angyalkát stb.) lehetett kifesteni. 
A kézműves foglalkozás közben a generációk jobban megismerhették egymást. Jókat beszélgettek, jó 
hangulatú délután volt. A foglalkozáshoz szükséges eszközöket (ragasztó, koszorú alap, szalagok, 
gipsz, festék stb.) az önkéntes fiatal csoport szerezte be.  
 
Projektesemény neve, típusa: Múltidéző - Esemény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 33 
2020. január 23-án megrendezésre került a Múltidéző programunk. Az önkéntes nyugdíjasoknak és a 
hátrányos helyzetű gyerekeknek pingpong versenyt szervezett a fiatal önkéntes csoport. A délután 
folyamán összemérték tudásukat, külön a férfiak-fiúk, és nők-lányok. Nagy volt versenyszellem, 
mindenki próbálta kihozni magából a legjobbat. Minden résztvevő ajándék csokoládét kapott. A verseny 
végén eredményhirdetésre került sor. Az első 3-3 helyezett érmet és kupát kapott. 
 
 
4. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, 

közvetítése 
 

A tevékenység jelen mérföldkőben nem valósult meg. 
 
 
5. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új 

nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel  
 

A tevékenység jelen mérföldkőben nem valósult meg. 
 
 
6.  
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Projektesemény neve, típusa: Asszertív kommunikációs képzés - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 18 
Megvalósulás időpontja: 2018.03.23. 
A képzés célja az volt, hogy elmélyítse a jogok iránti nagyobb tudatosságot, a különbségtétel az 
asszertív és nem asszertív kommunikációs típusok között, és hogy elsajátítsák a verbális és a 
nonverbális készségeket.  
Ezen célokat különböző eszközök, csoportmunkák, videók és szituációs játékok szolgálták.  
A tréningen részt vettek a mentorok, a jelenléti ív szerinti diákok és Mészárosné Nagy Angéla, mint 
előadó.  
 
 
Projektesemény neve, típusa: Pedagógus képzés - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 5 
Az önkéntes képzés 2018. szeptember 29-én került megtartásra. A képzés témája a 

kriminálpszichológia volt, ezt Mészárosné Nagy Angéla tartotta. Az önkéntesek betekintést nyerhettek 

a fiatalkorú bűnözésbe, bűnmegelőzésbe. Power Point prezentáció és egy videó lett levetítve. 

Időtartama 4 óra volt.  

 

Projektesemény neve, típusa: Asszertív kommunikációs képzés - Program 

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 18 

2019. április 6-án megrendezésre került az Asszertív kommunikációs képzés programunk Mészárosné 

Nagy Angéla közreműködésével. A téma az érzelmek kifejezése volt. Milyen helyzetekben, milyen 

érzelmeket mutatunk ki? Ehhez kapcsolódóan különböző feladatlapokat töltöttek ki a gyerekek, amit 

végül közösen átbeszéltek. Különböző érzelmeket kifejező, gyermekeket ábrázoló képeket kaptak és 

ebből ki kellett választaniuk, hogy ki melyiknek gondolja magát. Majd 2 csapatba lettek osztva és jó és 

rossz tulajdonságokat kellet közösen összegyűjteniük. A program remek lehetőség volt a 

csapatépítésre valamint az egymás közti kommunikáció fejlesztésére. 

 

Projektesemény neve, típusa: Asszertív kommunikációs képzés – Program  

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 30 

2020. január 11-én Nagyné Mészáros Angéla közreműködésével megrendezésre került az asszertív 

kommunikációs képzés a kamasz korosztály (8.osztálytól) részére. Témája az érzelmek kifejezése, a 

probléma megoldás volt. Különböző helyzetekben ki, mit érezhet? Bántalmazás során kitől lehet 

segítséget kérni és hogyan lehet ezt kezelni. A gyerekek elmondták gondolataikat, valamint további 

hasznos információt kaptak. Ezzel kapcsolatos játékos feladatokat oldottak meg. Először egyénileg, 

majd csoportokra osztva folytatták a feladatokat. Szituációk lettek ismertetve, ezeket beszélték meg, 

mondták el véleményüket a gyerekek. Egy kisfilm is levetítésre került. A program végén, délben, 

pizzával és üdítővel lettek megvendégelve a résztvevők. 

 

„B” tevékenységcsoport 
 

1. Közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi 
tervezés módszerével 

 
A tevékenység jelen mérföldkőben nem valósult meg. 
 

2. Alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló 
tervek felkarolása, koordinálása 
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A tevékenység jelen mérföldkőben nem valósult meg. 
 

3. Kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat 
megosztás 
  

A tevékenység jelen mérföldkőben nem valósult meg. 
 
 

4. Létrejött közösségek gondozása, mentorálása 
 
A tevékenység jelen mérföldkőben nem valósult meg. 
 
 

„C” tevékenységcsoport 
 

1. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának 
elmélyítését szolgáló programok szervezése 

 
Projektesemény neve, típusa: Családi nap, szülők gyerekekkel, élelmiszer csomagosztás 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 100 
A Fiatal Önkéntes Csoport élelmiszer csomagosztással egybekötött családi napot szervezett 
2017.12.12-én Karcagon a Zádor u. 3. sz. alatt. A rendezvényen összesen 100 fő vett részt. A 
tevékenység célja a szabadidő hasznos eltöltésére ötletek átadása, melyeket a családok közösen 
végezhetnek. Az élelmiszercsomagok értéke családonként 5000 Ft értékű volt. 
 
Projektesemény neve, típusa: Családi nap: szülők gyermekekkel: élelmiszer csomagosztás – 
Rendezvény  
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 100 
 2018. december 3-án az önkéntes csoport csomagosztást szervezett a rászoruló családoknak. A 
csomagok tartalmasan lettek összeválogatva, könnyítve az ünnepekre való készülődést. A csomag 
tartalma pl.: cukor, liszt, tészta, dió, mák, lekvár, stb. Sok család jelent meg a csomagosztáson, 
mindenki nagyon örült az adománynak. Az élelmiszereket az önkéntes csoport tagjai szerezték be az 
egyik helyi boltból, majd állították össze a csomagokat. 
 
Projektesemény neve, típusa: Családi nap: szülök gyermekekkel: élelmiszer csomagosztás- 
Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 100 
2019. december 11-én az önkéntes fiatal csoport élelmiszer csomagosztást szervezett a nehéz 
körülmények között élő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik számára. A csomag 
tartalmazott lisztet, cukrot, tésztákat, margarint, étolajat, lekvárt, élesztőt, vaníliás cukrot és több 
elengedhetetlen élelmiszert, amit fel tudnak használni, az ünnepekre való készülődés során. A 
csomagok tartalmasan lettek összeválogatva. Sok család jelent meg, akik örömmel fogadták, hálásak 
voltak a csomagért. 
 
Projektesemény neve, típusa: Családi nap: közös vacsora, játék - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 101 
A fiatal önkéntes csoport 2018. december 14-én családi napot szervezett a HHH szegény 
gyermekeknek és családjaiknak. A rendezvényen Jobbágy Lajos önkéntes nyugdíjas főzött pacal-és 
marhapörköltöt. Emellett ötleteket kaptak szabadidő hasznos eltöltésére a családok, amelyeket 
közösen is végezhetnek. A délután jó hangulatban telt el, az ételt közösen fogyasztották el. 
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Projektesemény neve, típusa: Családi nap: közös vacsora, játék: Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 100 
2019. december 12-én rendezvényünk ebben az évben is megrendezésre került. A rendezvényre a 
gyerekek karácsonyi műsorral készültek. Sok gyakorlást igényelt, de nagyon lelkesek voltak. A 
rendezvényen előadták a Pásztor játékot, amelyet a szülők, nagyszülők, testvérek néztek meg. Nagy 
sikere volt, sok mindenkiből érzelmeket váltott ki. A rendezvény zárásaként a családok sütemény 
recepteket kaptak, amihez fel tudják használni a csomagosztás során kapott élelmiszereket.  
 
Projektesemény neve, típusa: Karácsonyi szolidáris cselekvés - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 100 
A Fiatal Önkéntes Csoport és néhány nyugdíjas önkéntes „Karácsonyi szolidáris cselekvés” 
elnevezéssel ételosztást szervezett 2017.12.16-án Karcagon, a Kisújszállási út 37. sz. alatt. A 
rendezvényen összesen 100 fő jelent meg. A tevékenység célja a generációk közötti kapcsolattartás 
erősítése, a HHH-s helyzetű családok megsegítése, támogatása és a közösség építése, 
kapcsolatápolás. Az elkészített ételhez (birkapörkölt) összesen két darab birkát vásároltak, a többi 
alapanyagot a karcagi Tesco áruházból szerezték be. Az ételosztást a főzést elvállaló nyugdíjas 
önkéntesek otthonában tartották. A főzésben a nyugdíjas önkéntesek segítettek főzni.  
 
Projektesemény neve, típusa: Karácsony szolidáris cselekvés - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 100 
2018. december 22-én, szombaton a fiatal önkéntes csoport ételosztást szervezett a nehéz 
körülmények között élő családoknak. A rendezvényen az itt jellegzetesnek számító birkapörkölt főtt,  
amelyet Jobbágy Lajos és Láng Magdolna önkéntes nyugdíjasok készítettek el. Az alapanyagokat az 
önkéntes fiatal csoport tagjai szerezték be. A főzésre és ételosztásra az önkéntes nyugdíjasok otthona 
előtt került sor. A rászoruló családok nagy örömmel fogadták az ételt. 
 
Projektesemény neve, típusa: Karácsonyi szolidáris cselekvés – Rendezvény  
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 100 
2019. december 21-én a Karácsonyi szolidáris cselekvés rendezvényünk megrendezésre került. A 
nehéz, szegény körülmények között élő családoknak marha- és sertéspörkölt került megfőzésre. 
Önerőből ritkán vagy szinte sosem tudnak ilyesfajta ételt elkészíteni. A főzést Jobbágy Lajos és  
Láng Magdolna önkéntes nyugdíjasok vállalták el. Célunk ezzel a rendezvénnyel az, hogy a nehéz 
körülmények között élő családokat segítsük az ünnepek előtt. A pörkölt mellé kaptak még tésztákat, 
valamint zacskós leveseket, így egy egész étkezést tudtunk nekik biztosítani. A családok örömmel 
fogadták az ételt, nagyon hálásak voltak érte. 
 
Projektesemény neve, típusa: Cigánytelepi focipálya rendbetétele, Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 13 
2019. augusztus 30-án a program keretében játszó tér felújítására került sor a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek a focipályazközelében. A fiatal önkéntes csoport beszerezték az ehhez szükséges 
eszközöket, festékeket, ecseteket. A játszóteret megtisztították. Ezt követően a különböző játékokat, 
hintát, mászókát, csúszdát újították fel, festették le. 
 
Projektesemény neve, típusa: Cigánytelepi focipálya rendbetétele - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 16 
A sok szemét szedéssel kezdődött 2018. július 23-án került megtartásra. Az önkéntes fiatal csoport a 
HHH gyerekek szüleivel együtt az északi telepen lévő focipályát tette rendbe. Fűnyírással, a pálya 
kijelölésével, a kapu helyének kialakításával segítette a sportolni vágyó fiatalokat. Sajnos a közös focit 
egy helyi tornaterembe kellett megtartani a hirtelen jövő zápor miatt. A végére elállt az eső, a 
mozdítható tűzhely is kialakításra került és a közös szalonnasütést sikerült megtartani. 
A pálya karbantartását minden évben elvégzi a fiatal önkéntes csoport. 15 fő vett részt a programon. 
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Projektesemény neve, típusa: Gyermeknap, anyag - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 100 
2018.június 2-án Gyereknap alkalmából a gyerekek a tornateremben felállított ninja akadálypályát 
próbálhatták ki. Hatalmas akadálypálya két részből állt és úgy állították össze, hogy körbe-körbe tudják 
járni a pályát. A gyerekekhez egy lufi hajtogató bohóc is érkezett, aki különböző állatfigurákat hajtogatott 
nekik. Emellett lehetőségük volt a gyerekeknek arcfestést és csillámtetoválást kérni. A rendezvényen 
100 fő vett részt. 
 
Projektesemény neve, típusa: Gyermeknap: anyag - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 250 
A fiatal önkéntes csoport 2019. április 29-én délután Gyermeknapot szervezett a felső tagozatos 
hátrányos helyzetű diákok számára. A gyerekek egy egészséghez kapcsolódó előadáson vehettek 
részt. Majd csapatokat alkottak és így mérkőzhettek meg kosárlabdában, fociban és 
kapitánylabdában. Ezt követően meglepetés sztárvendég érkezett hozzájuk. A gyerekek, egyik nagy 
kedvencük, Dorina fellépését tekinthették meg, amit nagyon élveztek. 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Gyermeknap, majális - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 100 
2019. május 10-én Gyermeknapot szervezett a fiatal önkéntes csoport. A rendezvény megnyitója 
utána Erdei Fruzsina ének előadását tekinthették meg. Ezután játékos vetélkedőn vettek részt a 
gyerekek, csapatokra lettek osztva és így mérhették össze tudásukat. Az udvaron 4 légvár lett 
felállítva, sikoly csúszda, hármas csúszda, söprögető aréna és rodeó bika. A gyerekek nagy 
lelkesedéssel próbálták ki ezeket. A tantermekben készműves foglalkozáson lehettek részt, ahol 
lehetőség volt gyöngyöt fűzni, scoubidout fonni, zsugorfóliából kulcstartót készíteni valamint csillám 
tetoválást készíttetni.  Ezt követően közös vacsorára került sor, ahol mindenki kapott egy amerikai hot-
dogot és hamburgert. Vacsora után meglepetés sztárvendégek érkeztek. Az első fellépő Loretta volt, 
majd őt követte L.L. Junior. A hátrányos helyzetű gyerekek így láthatták, hogy tanulással és munkával 
ki lehet törni a szegénységből. A gyerekek nagyon örültek kedvenceiknek, akikkel lehetőségük nyílt 
közös képet készíteni a fellépés után. A rendezvény sok szép élménnyel zárult. 
 
 

2.  
Szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és 
érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának 
erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében 

Projektesemény neve, típusa: Nyitó rendezvény: Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 292 
Az önkéntes csoport soron következő rendezvénye a 2017. szeptember 16.-án, 9 órai kezdettel tartott 
Nyitó rendezvénye volt. A rendezvény célja az önkéntes csoport bemutatása, megismertetése volt azon 
diákok, gyermekek és szülők részére, akik eddig nem vettek részt a projekt keretein belül megszervezett 
programokban, ezáltal megpróbáljanak minél több embert bevonni az önkéntes munkájuk során végzett 
tevékenységükbe. Ezen kívül sor került az „Együtt Egymásért” pályázat rövid ismertetésére a gyerekkel, 
szülőkkel és a Szent Pál Marista Általános Iskolai dolgozóival. A nyitó ünnepségen elsőnek Tristany De 
Juan Pablo Adolfo fenntartó Úr (Pau testvér) köszöntötte a megjelent gyerekeket, szülőket és tanítókat, 
majd ismertette az aznapi programot. A rendezvényen a karcagi Marista közösségen túl megjelentek 
Esztergomból a „Mi házunk” dolgozói és diákjai is. A nap folytatásaként pedig a részt vevők számára 
játékos vetélkedő és „Ki Mit Tud?” került megszervezésre, az alsó tagozatosok számára pedig egy 
gyermekkoncert, melyen a „Bóbita” zenekar lépett fel.  
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Projektesemény neve, típusa: Záró rendezvény: Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 218 
Pályázatunk Záró rendezvénye megtartásra került 2020. szeptember 18-án. A rendezvényt Tristany de 
Juan Pablo Adolfo a Rend magyarországi képviselője nyitotta beszédével, melyre Zoom meeting 
formájában került sor. Ezt követően több ponton kialakított kreatív foglalkozások várták a gyerekeket. 
Kézműveskedhettek, készíthettek ékszereket, gyurmából figurákat, magokból kirakott képeket. 
Megismerhették Champagnat Marcellin életét és munkásságát, kisvideók, színezők segítségével. 
Ügyességi sport vetélkedőn is próbára tehették magukat. A rendezvény zárásaként minden részt vevő 
pizzát és egy fél literes Ice Teat kapott. 

 
 

 
3. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, 

illetve lebonyolítása 
 
Projektesemény neve, típusa: Mindjárt itt a Karácsony - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 21 
Az Önkéntes Fiatal Csoport néhány önkéntes nyugdíjas pedagógus segítségével „Mindjárt itt a 
Karácsony” címmel szervezett programot 2017.11.29-én a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 
számára. A programra 21 fő részvételével a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sportközpont és Könyvtár 
épületében került sor 9 órai kezdettel. A program célja volt, hogy fejlessze a gyerekek kézügyességét, 
továbbá a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni, ezen felül feltétel volt, hogy a diákok a közös 
foglalkozás révén megtapasztalják a generációk közötti együttműködés és tisztelet alapvető 
fontosságát, amelyet a megjelent nyugalmazott tanárokkal mélyíthettek el. 
 
Projektesemény neve, típusa: Mindjárt itt a Karácsony – Program  

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 33 

Önkéntes nyugdíjasok tanárok segítségével adventi kézműves foglalkozás került megtartásra 2018. 

november 21-én. Az önkéntes fiatal csoport a nyugdíjas tanárok segítségével hátrányos helyzetű 

szegény gyerekek számára és az ő bevonásukkal karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat készítettek. 

Az önkéntes nyugdíjasok tanárok és a fiatal csoport tagjai megismerkedtek egymással. A tárgyi 

eszközöket (flitterek, szárított termések, koszorúalap) a Fiatal Önkéntes Csoport szerezte be és 

biztosított azokat.   

 

Projektesemény neve, típusa: Mindjárt itt a Karácsony – Program  

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 47 

2019. november 27-én megrendezésre került a Mindjárt itt a Karácsony programunk. Önkéntes 

nyugdíjas pedagógusok közreműködésével tartottunk kézműves foglalkozást, a Karcagi Déryné 

Kulturális, Turisztikai Sportközpont és Könyvtárban. Adventi koszorúkat, gipszből kiöntött 

karácsonyfadíszeket (angyal, csillag, mikulás, karácsonyfa stb.) készítettek. A kézműveskedés közben 

lehetőségük nyílt a generációknak jobban megismerni egymást, az időseknek tapasztalatukat átadni. A 

programhoz szükséges eszközöket (gipsz, koszorú alap, ragasztó, szalag), különböző díszítő elemeket 

a fiatal önkéntes csoport tagjai szerezték be. 
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Projektesemény neve, típusa: Mikulás parti - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 50 
Az Önkéntes Fiatal Csoport programot szervezett „Mikulás parti” elnevezéssel 2017.12.05-én, 
Karcagon a Zádor u. 3 sz. alatt. A programon összesen 50 fő vett részt. Fő célja, hogy a HHH gyerekek 
számára ajándékcsomagokat állítson össze 4000 Ft/fő értékben. A Csoport eredetileg 40 gyereknek 
akart csomagot összeállítani, de az előzetes felmérések szerint úgy döntött, megnöveli a létszámot 50 
főre. A csomagban különböző, márkás édességek voltak, mint például Milka Oreo Snowball vagy 
Nutella. 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Mikulás parti - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 50 
Az önkéntes csoport csomagosztást szervezett a gyerekeknek Mikulás alkalmából 2018.12.05-én. A 
program célja, hogy a HHH, szegény körülmények között élő gyerekek is meg legyenek ajándékozva. 
A gyerekek nagyon örültek neki, nagy lelkesedéssel fedezték fel a csomag tartalmát. A csomagban 
olyan meglepetések voltak, mint pl.: Nutella, Raffaello, Milka mikulás stb. 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Mikulás parti - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 61 
Az önkéntes csoport csomagosztást szervezett a gyerekeknek Mikulás alkalmából 2019. december 5-
én. A program célja, hogy a HHH, szegény körülmények között élő gyerekek is meg legyenek 
ajándékozva, amit szüleik a nagy szegénység miatt nem tudnának megadni nekik. A gyerekek nagyon 
örültek neki, nagy lelkesedéssel fedezték fel a csomag tartalmát. A csomagban olyan meglepetések 
voltak, mint pl.: Nutella, Raffaello, Milka mikulás stb. Ezeket az önkéntesek szerezték be az egyik helyi 
boltból, majd ezután ők állították össze. 
 

 
Projektesemény neve, típusa: Kulturális program - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 35 
2017. szeptember 22.-én az önkéntes csoport Nyíregyházára szervezett egy „motivációs kirándulást”. 
A program célja az éves marista mottó megismertetése volt a részt vevő diákok számára. A 
programon a Szent Pál Marista Általános Iskola diákjai közül összesen 35 fő 5. osztályos diák vett  
részt. A kirándulás első felében a Nyíregyházi Főiskolára látogattak el, ahol tájékoztatást kaptak a 
továbbtanulási lehetőségekről, a főiskolán folyó képzésekről. Ezután a nyíregyházi vadasparkban 
motivációs foglalkozást tartottunk a gyerekeknek az éves jelmondatról. Majd megtekintettük az 
állatpark gazdag élővilágát. A vadaspark olyan természeti programokat kínált, ahol valamennyien 
megtaláltuk a számunkra hasznos és értékes időtöltést. Az élővilágot bemutató kiállítás, ajándékbolt 
és büfé valamint az egyedi játékelemeket is tartalmazó játszótér növelték a látogatók komfortérzetét. A 
kifutók kialakítása pedig kiváló lehetőséget nyújtott az állatok fotózására, ami a fényképeken is látható. 
A kirándulás alkalmával a gyermekek számára meleg étkezést is biztosítottunk, az utazást pedig 
busszal oldottuk meg.  
 

Projektesemény neve, típusa: Kulturális program - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 29 
Az Önkéntes Fiatal Csoport évente szervez kirándulásokat a HHH gyerekek számára, mely 
kirándulásokon főiskolákat, egyetemeket, illetve Magyarország kultúrtájait ismerhetik meg a fiatalok.  
A legutóbbi kirándulásra 2018.05.19-én került sor, amikor a csoport Egerbe utazott, megismerkedve a 
város nevezetességeivel és egyetemével, valamint megtekinteni a Szemfényvesztő kiállítást.  
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Projektesemény neve, típusa: Kulturális program - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 196 
Az Önkéntes Fiatal csoport évente szervez HHH gyerekek számára kirándulásokat. Ezeken a 
kirándulásokon főiskolákat, egyetemeket és Magyarország kultúráját ismerhetik meg a gyerekek. Idén 
az Önkéntes Fiatal csoport Kenderesre szervezte a kirándulást 2018. szeptember 19-én, 20-án, 21-én, 
24-én, 25-én, 26-án, és október 1-jén. Itt a gyerekek megismerkedhettek a város nevezetességeivel.  A 
program 7 eseményként lett elszámolva. 
 

Projektesemény neve, típusa: Kulturális program - Debrecen 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 48 
2019. március 9-én megszervezésre került a Kulturális program Debrecenbe. A program célja a 
szabadidő hasznos elöltése mellett az ismeretek bővítése, illetve a társadalmi különbségek 
csökkentése, az integráció elősegítése. A nap folyamán meglátogatták Debrecen nevezetességeit, 
többek közt a Nagytemplomot valamint a Debreceni Egyetemet. Ezt követően a moziba látogattak el, 
ahol az Így neveled a sárkányodat 3. című animációs filmet nézték meg. 
 
Projektesemény neve, típusa: Kulturális program - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 172 
2019. szeptember 18., 19., 20., 24., 25., 26., 27. és 30-án került megrendezésre Kulturális programunk. 
A kirándulások Kenderesre, Berekfürdőre, valamint Debrecenbe lettek megszervezve. A gyerekek 
megismerkedhettek a városok nevezetességeivel, egy kellemes napot tölthettek együtt.  
A program célja az volt, hogy jobban megismerjék hazánk kultúráját, nevezetességeit, valamint a 
társadalmi különbségek csökkentése, az integráció elősegítése, ismereteik bővítése. 
 
Projektesemény neve, típusa: Kulturális program - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 39 
2019. október 19-én szerveztük meg Kulturális programunkat Nyíregyházára. Azonban a kisebb gyerek 
a Debreceni állatkertnél leszálltak, hiszen nem bírják buszt, rosszul voltak, pánik tört rájuk, nincsenek 
hozzászokva az utazáshoz. A gyerekek sok állattal ismerkedhettek meg, amikkel eddig még nem volt 
lehetőségük. A jó idő is kedvezett nekünk. Körbe jártuk az állatkertet, lehetőség nyílt a kifutókon képeket 
készíteni, az ismertető szövegekből jobban megismerni viselkedésüket, tulajdonságukat. Ezt követően 
az itt lévő játszótéren játszottak a gyerekek. Sok szép emlékkel zárult a nap.  
 
Projektesemény neve, típusa: Kulturális program - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 30 
2020. január 18-án Budapestre szervezte a fiatal önkéntes csoport Kulturális programunkat. A 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek ritkán vagy szinte soha nem adódik lehetőségük eljutni a 
fővárosba. Reggel 8 órakor indultunk busszal. Első utunk az Erzsébet téren lévő óriáskerékhez vezetett. 
A gyerekek felülhettek rá, ami 4-szer ment körbe. Látni lehetett a város számos nevezetességét. Ezt 
követően a West Endbe mentünk. Itt a McDonald’s -ban ebédeltünk, ahol minden gyermek kapott egy 
menüt, amit saját maga választhatott ki. Emellé mindenki kapott még egy almás pitét. Ebéd után volt 
egy óra szabad program a West Enden belül. Majd a nap utolsó és nagyon várt része következett. A 
14:30-kor filmvetítését néztük meg 4Dx előadásban. A gyerekeknek ez hatalmas élmény volt, hiszen 
még nem volt lehetőségük ilyenben részt venni. Este 20:00 órakor érkeztünk haza. Tartalmas, 
élményekkel teli napot tudhatunk magunk mögött. 
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Projektesemény neve, típusa: Farsangi jelmezkészítés, felvonulás - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 50 
A Fiatal Önkéntes Csoport néhány nyugdíjas önkéntes segítségével a HHH szegény gyerekeknek 
foglalkozás keretében jelmezeket és álarcokat készítettek 2018.02.08-án, Karcagon, a Zádor u. 3 sz. 
alatt. A gyerekeket elsőnek csoportba osztották, összesen 4-be. Ezután a két berendezett teremben 
forgó rendszerben különböző dolgokat készíthettek. Az egyik állomáson farsangi plakátot kellett 
készíteniük különböző eszközökkel, pl. kagylók, krepp papír, festékek felhasználásával. A másik két 
állomáson pedig hungarocell szíveket festhettek ki a gyerekek különböző technikákkal, valamint 
álarcokat készíthettek. A pontozás során a kreativitást, a csapatmunkát és a feladatok teljesítése 
során tapasztalt magatartást pontozták. A jutalmak édességek voltak. 
A felvonuláshoz (mely iskolai hagyománynak számít) a Fiatal Önkéntes Csoport is csatlakozott. 
 
Projektesemény neve, típusa: Farsangi jelmezkészítés, felvonulás - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 552 
Az önkéntes fiatal csoport ebben az évben is megszervezte 2019. február 22-én a farsangi 
jelmezkészítés elnevezésű programot a HHH szegény gyerekeknek. A programon a farsangi 
felvonulásra készítettek közösen jelmezeket, álarcokat. A gyerekek nagyon kreatívak voltak, ötletes 
jelmezeket készítettek. A program során szükség volt kartonra, ragasztóra, festékre, ecsetre, modellező 
gipsz-szalagra stb. Ezeket a fiatal önkéntes csoport tagjai szerezték be. A délután jó hangulatban telt 
el, mindenki jól érezte magát. Mindenkinek sikerült elkészíteni az általa elképzelt jelmezt. 
 
Projektesemény neve, típusa: Farsangi jelmezkészítés, felvonulás- Program  
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 774 
A farsangi jelmezkészítés, felvonulás programunk 2020-ban is megrendezésre került február 21-én 
pénteken, amit az önkéntes fiatal csoportunk szervezett. A gyerekek saját kezűleg elkészíthették 
jelmezeiket. Ezt követően rendőri felvezetéssel a városban vonultunk fel, hogy elűzzük a telet. Vonulás 
közben több iskola, óvoda és kisgyermekes család is csatlakoztak hozzánk így a program ebben az 
évben is városi szintűvé nőtte ki magát. Először a Városháza előtti térre érkeztünk, ahol Dobos László 
Polgármester Úr köszöntött minket. Majd a Múzeumparka mentünk tovább, ahol kiszebáb égetéssel 
űztük el a telet. Ezt követően rendőri felvezetéssel indultunk vissza. 
 
Projektesemény neve, típusa: Tavaszi Kupa - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 175 
A Fiatal Önkéntes Csoport Tavaszi Kupa elnevezéssel foci bajnokságot szervez a HHH gyerekek 
számára, ami az egész városban meghirdetésre kerül. A közös játék, a csapatszellem mindenképpen 
a gyerekek integrálódását hivatott szolgálni. A mérkőzésre Karcagon, a Zádor u. 3. sz. alatt kerül sor. 
A mérkőzések három fordulóban kerültek megrendezésre: 2018.04.07-én 43 fővel, 2018.04.14-én 64 
fővel, illetve 2018.04.21-én 68 fő részvételével. A mérkőzés végén a díjazottak kupát, valamint érmeket 
vehettek át. A program 3 eseményként lett elszámolva. 
 
Projektesemény neve, típusa: Tavaszi Kupa - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 60 
Ebben az évben is megrendezésre került a Tavaszi kupa elnevezésű program 2019. március 30-án és 
április 6-án. Hátrányos helyzetű gyermekek részére lett megszervezve. A program célja a szabadidő 
hasznos eltöltése mellett a csapatszellem építése a gyerekekben, a sport megszerettetése. A gyerekek 
csapatokra lettek osztva, majd így edzettek, csapattá formálódtak. Ezt követően mérkőzéseken mérték 
össze tudásukat. A gyerekek nagyon sportszerűek voltak.  A mérkőzések után a csapatok díjazásban 
részesültek.  
 
 
 
 
 



 
 

  

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1134 Budapest, Váci út 45/c 

 
 
 
 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Gyermeknap: Marcellin napja gyermekfesztivál - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 292 
A 2017. szeptember 16.-án tartott Nyitó rendezvény folytatása – az ugyancsak az önkéntes csoport 
által szervezett – Gyermekfesztivál volt. A rendezvény 11 órától kezdődött és a Szent Pál Marista 
Általános Iskola diákjai, dolgozói, a gyermekek szülei és az esztergomi „Mi Házunk” dolgozói és 
tanulói vettek részt. A nap folyamán az alsó- és a felső tagozatos gyerekeknek is megtekinthették a 
tanodás diákok és az önkéntes csoport színielőadását, melyben Champagnat Szent Marcellin életét 
mutatták be. A különböző feladatokban, vetélkedőkben és a focibajnokság megrendezésében az 
önkéntes csoport tagjai, a tanoda mentorai és az iskola tanárai, dolgozói segítettek a gyerekeknek. A 
programok közben, délben minden részt vevő számára biztosítva volt ebéd és üdítő. A meleg étkezést 
– hasonlóan az előző programokhoz és rendezvényekhez – az ESSEN Gyermekétkeztetési Kft.-től lett 
megrendelve, a hozzá biztosított 0,5 literes Coca-Cola pedig Kovács Szabolcs e.v.-tl lett beszerezve. 
A rendezvény végül egy meglepetés koncerttel zárult, melyen Mohamed Fatima énekesnő lépett fel.  
 
Projektesemény neve, típusa: Gyermeknap: Marcellin napja gyermekfesztivál - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 189 
2018.06.06-án a Gyereknap, Marcellin nap alkalmából a diákok, az iskolai udvar tornapályáján Sebők 
Szabó Ildikó vezetésével egy zumba fitness oktatát kaptak, melynek időtartama egy óra volt. A cél a 
szabadidő hasznos eltöltésén kívül, egy ritmikus, népszerű sportág bemutatása volt a cél, amit a diákok 
sportolási lehetőségként a szabadidejükben végezhetnek. 
 
Projektesemény neve, típusa: Gyermeknap: Marcellin napja gyermekfesztivál- Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 103 
Marcellin napja gyermekfesztivál rendezvényünk megrendezésre került 2020. szeptember 11-én a 
hátrányos helyzetű gyermekek részére. A gyerekek játékos, ügyességi kézműves feladatokban 
vehettek részt. Érkezett egy lufi bohóc is, aki lufit hajtogatott a gyerekeknek, (kutyát, kardot, virágot stb.) 
mindenki tetszés szerint választhatott. Lehetőség volt még homokképet is készíteni, ami nagyon 
lekötötte őket és nagyon tetszett nekik. Ezeket a képeket haza is vihették. Lehetőség volt még 
arcfestést, valamint csillám tetoválást készíttetni. A program végén mindenki kapott egy héliumos lufit 
is. 
 
Projektesemény neve, típusa: Foci tábor - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 47 
Az önkéntes csoport által megszervezett első rendezvény a 2017. augusztus 21. és 25. között 
megrendezett Foci tábor volt. Az egy hetes tábor a Szent Pál Marista Általános Iskola területén zajlott, 
minden nap 8:00-12:30-ig. A gyerekek az erőviszonyok kiegyenlítése miatt életkor és nem szerint 
különböző csoportokba lettek beosztva (fiúk-lányok, 8-10 év, 11-12 év, 13-15 év). A hét első négy 
napján az adott csapatok edzhettek, gyakorolhattak, csapattá formálódhattak, majd az utolsó napon, 
augusztus 25.-én korosztályonként bajnokságot tartottak, a nyertes csapatok pedig díjazásban 
részesültek. A tábor alatt minden résztvevőnek biztosítva volt a megfelelő foci felszerelés (pl. labda, 
cipő, póló, kesztyű), valamint minden edzést közös étkezéssel zártak, melyet az ESSEN 
Gyermekétkeztetési Kft.-től rendeltek meg, hasonló okokból, mint a Nyári napközi esetén. Az foci 
felszerelést, eszközök pedig a Decathlon webáruházából lettek megrendelve, mivel előző tapasztalatok 
és a bekért, megvizsgált árajánlatok közül innen tudták biztosítani az összes szükséges eszközt a 
legalacsonyabb áron.  
 
 
 
Projektesemény neve, típusa:  Foci tábor - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 106 
A focitábor 2018. augusztus 27-31 között került megrendezésre a Zádor u. 3 sz. alatt .A gyerekek az 
erőviszonyok kiegyenlítése miatt életkor és nem szerint különböző csoportokba lettek beosztva (fiúk-
lányok, 8-10 év, 11-12 év, 13-15 év). A hét első négy napján az adott csapatok edzhettek,  



 
 

  

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

1134 Budapest, Váci út 45/c 

 
 
 
 
 
 
gyakorolhattak, csapattá formálódhattak, majd az utolsó napon, augusztus 31.-én korosztályonként 
bajnokságot tartottak, a nyertes csapatok pedig díjazásban részesültek. A tábor alatt minden 
résztvevőnek biztosítva volt a megfelelő foci felszerelés (pl. labda, cipő, póló, kesztyű).  Összesen 69 
diák és 31+6 önkéntes vett részt a rendezvényen. 
 
Projektesemény neve, típusa: Foci tábor - Rendezvény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 72 
2019. augusztus 19-24-ig Foci tábor rendezvényünk került tartásra a fiatal önkéntes csoport által. Egy 
héten keresztül tartott. Az első 3 nap során a csapatok edzhettek majd játszhattak egymással. Ezt 
követte a csütörtöki napon egy fürdőzés a helyi Akácliget Strandfürdőben. A gyerekek jól érezték 
magukat, az idő is kedvezett. Majd utolsó napon, bajnokság lett megszervezve korosztályonként. Ezt 
követően eredményhirdetés következett, ahol a csapatok díjazásban részesültek. Ezzel szerettük volna 
elősegíteni a szabadidő hasznos eltöltését, a csapatszellem erősítését, valamint a közösség 
összekovácsolását. 
 
Projektesemény neve, típusa: Zarándoklat – Mátraverebély - Esemény 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 47 
Az önkéntes csoport minden évben szervez zarándoklatot. Ebben az évben Mátraverebélyre esett a 
választás, 2018. szeptember 1-jén. A gyalogos zarándoklatot követően a csoport megnézte 
Mátraverebély látnivalóit, ezek között volt a Szentkút is. Az eseményen 47 fő vett részt. 
 
Projektesemény neve, típusa: Zarándoklat – Felsőtárkány- Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 51 
Minden évben megszervezésre kerül a zarándoklat. Ebben az évben az egyik ilyen alkalom 2019. május 
18-án volt Felsőtrákányban. A korai reggeli órákban volt az indulás, majd érkezés után egy gyalogos 
zarándoklat volt az első program. Ezt követően Felsőtárkány nevezetességeinek megnézésre került sor. 
A csoport ellátogatott az ottani kisvasúthoz is. Tartalmasan telt a nap, amely remek lehetőség volt a 
csapatépítésre is.  A program sok szép közös emlékkel zárult. 
 

 
 

4. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása  
 
Projektesemény neve, típusa: Készülj fel 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 32 
Az önkéntes csoport által szervezett következő program a Készülj Fel! Című játékos vetélkedő volt, 
melyre 2017. szeptember 16.-án került sor 16 órai kezdettel. A program 11 önkéntes résztvételével 
zajlott. A helyszínt a Zádor u. 3. sz. alatt található karcagi TIP Nyitott Ház Tanoda biztosította. A program 
célja az volt, hogy a HH gyerekek beiskoláztatásának támogatásával a tanévkezdéssel járó költségek 
egy részének átvállalásával a résztvevő rászoruló gyerekek családjainak megsegítése. A megjelent 
gyerekek a program első felében az önkéntes csoport által összeállított játékos, ügyességi feladatokat 
oldották meg. Összesen tíz feladat került összeállításra, melyeket a gyerekek önállóan, forgó 
rendszerben oldhattak meg. A feladatok között volt például dominó építése különböző formációkba, 
matematikai feladványokkal ellátott színező, pingpong labda dobás. A feladatok teljesítéséért 
feladatonként maximum 10 pontot szerezhettek, mely pontszámokat a végén átváltottunk játékpénzre 
(petákra). Ezután került sor a program második felére, amikor is a gyerekek a pontszámaik alapján 
megszerzett játékpénzükből különböző írószereket vásárolhattak. Például: spirálfüzeteket, tollakat, 
szövegkiemelőket, ceruzákat, számológépeket, tolltartókat, stb. Az írószereket Kis Imre e.v.-tól lettek 
beszerezve.   
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Projektesemény neve, típusa: „Készülj fel!” - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 68 
2018. augusztus 30-án az önkéntes csoport megszervezte a „Készülj fel!” című programot A program 
célja a HH gyermekek beiskolázásának támogatása, családok segítése az iskolakezdés előtt. Az 
önkéntesek különböző feladatokat állítottak össze, amelyeket a gyerekek a program első felében 
oldhattak meg. A megoldott feladatokért pontokat kaptak. A program második felében ezek a pontok 
átváltásra kerültek (petákra), amiből iskolaszereket vásárolhattak maguknak. Pl.: füzetek, tollak, 
tolltartók, ceruzák, radírok, vonalzók, számológépek stb.  A programon 40 fő vett részt. 28 fő 
önkéntes. 
 
Projektesemény neve, típusa: „Készülj fel!” - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 64 
2019. augusztus 22-én a fiatal önkéntes csoport megszervezte a Készülj fel! programot. A program 
célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik számára könnyebb legyen az 
iskolakezdés. A tanszereket a fiatal önkéntesek szerezték be, majd készítettek belőle csomagokat. Ezek 
tartalmaztak különböző méretű és vonalazású füzeteket, ceruzákat, zsírkrétáka, színes ceruza 
készletet, körzőt, vonalzót, írólapokat, tollakat, hegyezőket, tolltartókat. A gyerekek örültek neki, a szülők 
nagyon hálásak voltak érte, hogy ezzel is terhet vettünk le a vállukról. 
 
Projektesemény neve, típusa: Nyári program: Napközis tábor - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 97 
 A 3 hetes nyári napközis tábora 2017.-ben a projekt keretein belül megalakult fiatal önkéntes csoport 
közreműködésével került megrendezésre.  
A napközis tábor 2017. július 3.-21.-ig tartott és a Szent Pál Marista Általános Iskola adott neki helyet. 
A 3 hetes táborban az iskola és a területén működő TIP tanoda HH és HHH diákjai vehettek részt, 
igazgatói, osztályfőnöki és mentori ajánlással. A kiválasztás fő szempontja az egész évben tanúsított 
megfelelő magatartás és jó tanulmányi eredmény elérése volt. A napközis táborba a gyerekek 
reggeltől a délutáni órákig vehettek részt, minden napra teljes meleg étkezésű ellátás volt biztosítva a 
számukra. A sokszínű programok között minden héten sor került egy-egy kirándulásra, fürdőzésre, 
valamint az iskola területén sok játékos, kézműves, készségfejlesztő és ügyességi feladatokra. Ezek 
megszervezését és koordinálását  az önkéntes csoport vállalta magára, melyet sikerrel véghez is 
vittek. A gyermekek számára a már említett napi étkezést a karcagi ESSEN Gyermekétkeztetési Kft.-
vel oldották meg, mivel már évek óta az iskola tanév alatti étkezését az ESSEN Gyermekétkeztetési 
Kft. biztosítja, így tudta ugyanazokat a kedvezményes, alacsony árakat nyújtani, mint a tanév alatt. A 
szervezett kirándulások között szerepeltek: Dániel Farm, a Debreceni Állatkert, Szolnoki Repülőgép 
Múzeum, Hortobágyi Madárkórház. A három hét minden péntekjén pedig a karcagi fürdőben volt 
program szervezve a gyerekeknek. Az ezeken kívül szervezett játékokhoz, vetélkedőkhöz, 
kézműveskedéshez szükséges eszközök is beszerzésre kerültek. Arcfestéshez és henna készítéshez  
szükséges eszközöket a Tytoo Body Art Kft.-től, a többi kézműves eszköz pedig Kis Imre e.v.-tól lettek 
beszerezve.  
 
Projektesemény neve, típusa: Nyári program: Napközis tábor - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 180 
Ebben az évben a 3 hetes napközis tábor 2018. július 2-20. között került megrendezésre és a Zádor u. 
3 sz alatt adott neki helyet. A táborban a  HH és HHH diákok vehettek részt, igazgatói, osztályfőnöki és 
mentori ajánlással. A napközis táborba a gyerekek reggeltől a délig vehettek részt, minden napra tízórai 
étkezésű ellátás volt biztosítva a számukra.  Minden hétnek volt egy adott témája. Az első hét témája a 
környezetvédelem volt. A gyerekek ezzel a témával kapcsolatos totót tölthettek ki, és kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt ahol újrahasznosított és természetes anyagokat használhattak. A 
második hét témája az állatok védelme volt. Ekkor ellátogattak Püspökladányba, az arborétumba, videót 
nézhettek a felelős állattartásról, plakátokat készíthettek és csapatépítő játékokat játszhattak a 
gyerekek. A harmadik hét témája a sport és egészség volt. Ezen a héten a gyerekek a helyes 
táplálkozásról és sport fontosságáról nézhettek videót. Sport-és ügyességi játékokat  
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játszhattak, részt vehettek egy egy órás zumba oktatáson és elsajátíthatták az úszás alapjait.  180 fő 
vett részt a 3 hetes program alatt. 
 
Projektesemény neve, típusa: Nyári program: Napközis tábor - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 78 
2019. július 1-19-ig, 3 hétig tartott Nyári napközis táborunk. Az első héten különböző ügyességi 
versenyeken, kézműves foglalkozásokon, vehettek részt a gyerekek. A fürdőbe, valamint a lombkorona 
tanösvényre és Tiszafüredre is ellátogattak. Pénteken, a hét zárásaként a spanyol önkéntesek 
szervezték a napot. A második héten ismét ellátogattak a helyi fürdőbe, valamint különböző 
kirándulásokkal színesítettük a hetet. Debrecenben lehetőség nyílt csapatépítő játékokat kipróbálni és 
kick bikeal megnézni a város nevezetességeit. Az harmadik héten önkénteskedésre is sor került a helyi 
menhelyen. Valamint kézműves foglalkozások, játékos ügyességi-és sport vetélkedők színesítették a 
tábort. 
 
Projektesemény neve, típusa: Nyári program – tábor - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 30 
2019-ben a nyári tábor Fonyódon, a Balaton partján lett megtartva június 17. és 20 között. Különleges 
és csodálatos élmény volt mindenkinek, de főleg azoknak a gyerekeknek, akik még nem is láthatták 
eddig a Magyar-tengert. Zenére ébredtünk, és tornáztunk. Örömünkre sok közös, vidám programban 
volt részünk. Ügyességi és sportvetélkedők, irodalmi műsorok, egyes csoportok kérésére, esti mesével 
gazdagítva. Felejthetetlen élmény volt a Badacsonyi hajózás! A mindennapos program volt a strandolás-
fürdés, a vízijáték vetélkedők. Nem maradhatott el a mindenki által kedvelt kézműveskedés sem. 
Gyorsan eltelt ez a négy nap. Mindenki tudását gazdagítva, rengeteg élménnyel tért haza. 
 

Választható tevékenység 
„A” tevékenységcsoport 

 
helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése: 

 
A tevékenység jelen mérföldkőben nem valósult meg. 

„B” tevékenységcsoport 
 

különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása 
 
 
A tevékenység jelen mérföldkőben nem valósult meg. 
 
 

 
„C” tevékenységcsoport 

 
 
a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése 

a helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében 
 
Projektesemény neve, típusa: Választható projektek- Konyhakert - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám:16 
A Fiatal Önkéntes Csoport tagjai kiválasztják, hogy milyen önkéntes tevékenységet kívánnak folytatni. 
Ezen munkákban olyan tevékenységet valósítanak meg, ahol szerepet kap a generációk közötti 
együttműködés kialakítása és ápolása. Ennek kapcsán kialakításra került egy konyhakert, melyhez a 
szükséges eszközök, illetve palánták beszerzése még folyamatban van.  
A megtermelt zöldségeket a HHH-s gyermekek és családjaik számára ajánlja fel a csoport.  
A megvalósulás időpontja: 2018.03.20. folyamatos. 
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Projektesemény neve, típusa: Választható projekt – Kert projekt - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 30 
Ahogy előző évben, így 2019-ben is megszervezésre került a Kert program. Az önkéntes csoport 
beszerezte a szükséges vetőmagokat (pl.: paprika, paradicsom, zeller, karalábé, zöldbab stb.). Már 
februárban megkezdődött a beszerzés és ezeknek az elültetése. Az itt megtermelt zöldségeket a 
szegény körülmények között élő gyermekeknek és családjaiknak adományozza az önkéntes csoport. 
A kert projekt egy folyamatos program, mivel a kertet rendben kell tartani, gondozni, locsolni kell.  
Emellett a Kálvária dombot tették rendbe. Először közösen megtisztították a szeméttől, majd 
különböző virághagymákat ültettek el (pl.: dália, liliom, szellőrózsa), hogy ezzel is szebbé tegyék.  A 
program célja a környezeti nevelés, illetve az egészséges táplálkozásra való odafigyelés. A program 
folyamatos. 
 
Projektesemény neve, típusa: Kert projekt - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 14 
2020. március 09-től megrendezésre került kert projektünk. Ez a programunk folyamatos, hiszen 
veteményezés után gondozni kell ezeket. Az önkéntes fiatal csoport tagjai beszerezték a vetőmagokat, 
palántákat. Ezeket közösen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel elveteményezték.  Az itt 
megtermelt zöldségeket a szegény körülmények között élő gyermekeknek és családjaiknak 
adományozza az önkéntes csoport.  A program 2020. március 9-től folyamatos. 
 
Projektesemény neve, típusa: Választható projekt – Kutyaház projekt - Program 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 30 
Választható programként az önkéntes fiatal csoport kutyaházkészítést szervezett 2019.04.10-én. A 
program célja a férfias munkák gyakorlása, fúrás, faragás, szerszámok megfelelő használata és az 
állatokkal való bánásmód elsajátítása volt. Ehhez a szükséges eszközök biztosítva voltak.  
Összesen 12 kutyaház került elkészítésre. Az ólak hőszigeteltek lettek és mindegyik zsindelyes tetőt 
kapott. Ebből 5-öt a kutyamenhely számára adományoztak, ahol közel 150 kutya él. Nagy segítség 
volt ez számukra. Ezt követően hátrányos helyzetű roma és nem roma családoknak adományoztak 
további 7 ólat. A gyerekek lelkesek voltak, jó érzés töltötte el őket, hogy segíteni tudnak a bajba esett 
állatoknak. 
 
Projektesemény neve, típusa: Sportnap- Alakreform edzés Rubint Rékával  

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 111 

2020. szeptember 13-án Budapesten a Rozsnyai utcában megrendezésre került az Alakreform edzés 

Rubint Rékával. A részt vevők egy 1 órás Alakreform edzésen vehettek részt. Ennek végén lehetőség 

volt Rékával fényképet készíteni, valamint aláírást kérni.  A résztvevők nagyon örültek, hogy részt 

vehettek a rendezvényen és hogy személyesen is lehetőségük volt Rubint Rékával találkozni. 

 
Projektesemény neve, típusa: Tisztasági csomagosztás 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 110 
A fiatal önkéntes csoport rászorulóknak osztott tisztasági csomagot. A hátrányos helyzetben élőknek 

nincs lehetőség megfelelő higiénikus körülmények között élni. Ez által szerették volna segíteni őket 

ebben a kialakult járványhelyzetben, segíteni a járvány elleni védekezésben. Összesen 80 fő 

rászorulónak került kiosztásra a csomag, akik nagyon hálásak voltak érte. A csomag a következő 

tisztasági szereket tartalmazta: 1 db Domestos, 1 db Baba folyékony szappan, 2 pár Gumikesztyű, 2 db 

Szájmaszk, 2 db Septa kézfertőtlenítő. Továbbá a fiatal önkéntes csoport a Karcagi Gólyafészek Otthon 

részére tisztasági csomagot adott. Az itt élő, néha még járni sem tudó gondozottak ellátásban ez 

hatalmas segítség volt számukra, amiért nagyon hálás volt az Otthon vezetősége. A csomagot az 

önkéntes csoport állított össze, ügyelve arra, hogy a járvány elleni védekezés minél sikeresebb legyen  
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részükre. A csomag a következő tisztasági szereket tartalmazta: Hypo 6x 10L, Domestos 40 db, Septa 

Kézfertőtlenítő oldat 190 db, Gumikesztyű 150 pár, Szájmaszk 150 db, Baba folyékony szappan 12 db, 

Baba szappan utántöltő 10 db, Habszappan 4x5 L, WC papír 16 csomag, Papírtörlő 24 db, 

Felületfertőtlenítő 4x1L, 20 pár latex gumikesztyű. Ezeknek a tisztasági szereknek mindennapos hiánya 

van az Otthonban ezért tartották fontosnak, hogy ők kapják meg ezeket. Lehetőség volt még a Karcagi 

Idősek Otthona részére is tisztasági csomagot adni. A csomag tartalma: 3 doboz szájmaszk, 1 doboz 

gumikesztyű, 4 csomag latex gumikesztyű, 14 db Baba folyékony szappan, 1 csomag papír törlő, 

20x750ml Domestos, 20L Hypo, 20L Fertőtlenítő szappan, 8 csomag Wc papír, 215 db Septa 

kézfertőtlenítő, 5L kézfertőtlenítő. Itt is nagy szükség van ezekre a tisztasági szerekre, hiszen itt is 

mindennapos problémát okoz ezeknek hiánya főleg ebben a nehéz járványügyi helyzetben. Minderről 

egy cikket is megjelentettünk a helyi Karcagi Hírmondóban.  A vezetőség nagyon hálás volt mindezért, 

hiszen ezzel némi terhet tudtunk levenni vállukról, ami a járvány megelőzésében nagy szerepet játszott. 

Jó érzéssel töltötte el a fiatal önkéntes csoportot, hogy tudnak valamit tenni a járvány tovább 

terjedésével szemben. 

 
 
 
Kontaktus szám összesen: 6428 fő 
Megvalósult események: 77 db 
 
 
    
 

                                                                                        
 

 


